
SebentaUA, apontamentos pessoais                                   Disciplina /11033 – Psicologia do Desenvolvimento Sócio-Moral 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                       página 1 de 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11033  
Psicologia do Desenvolvimento 

Sócio-Moral     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                                          
E-mail: sebentaua@gmail.com 
Data: 2008/2009 
Livro: ORLANDO, M. Lourenço, Desenvolvimento Sócio-Moral, Lisboa, Universidade Aberta, 2002. 
Caderno de Apoio:       
Nota: Apontamentos efectuados para o exame da disciplina no ano lectivo 2008/2009 
 
 
O autor não pode de forma alguma ser responsabilizado por eventuais erros ou lacunas existentes. Este documento não 
pretende substituir o estudo dos manuais adoptados para a disciplina em questão. 

 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                   Disciplina /11033 – Psicologia do Desenvolvimento Sócio-Moral 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                       página 2 de 38 

Introdução 
 
A teoria desenvolvimentista, construtivista e estruturalista de Kohlberg, um dos mais influentes 
investigadores do desenvolvimento humano, em particular do sócio-moral, e que ensinou durante muitos 
anos na Universidade de Havard (EUA). Como se tornará claro ao longo do livro, por mais que seja 
polémica (Modgil &Modgil, 1985), a sua teoria, que costumo defender com veemência, é ainda a grande 
teoria de desenvolvimento moral. 
 
É francamente: 

1. Desenvolvimentista – porque assume que as nossas concepções morais são hierarquizáveis 
numa sequência integrada, sendo as seguintes cognitiva e moralmente mais avançadas do que as 
anteriores; 

2. Estruturalista – na medida em que sustenta que tais concepções reflectem uma compreensão 
básica e organizada de pensar sobre questões relativas ao que é justo e injusto e ao que são os 
nossos direitos e deveres nas muitas situações de conflito de interesses que enfrentamos na vida 
de todos os dias; 

3. Construtivista – no sentido em que defende que tais concepções resultam da interacção diária da 
pessoa com o seu meio social, bem como da coordenação dos diversos pontos de vista que tal 
interacção sempre ocasiona, argumentando ainda tais interacções e coordenações não são 
redutíveis à influência incontornável do social e do biológico. 

 
A teoria de desenvolvimento moral Kohlberg: 

• Trata de modo mais exaustivo as questões a que uma qualquer teoria de desenvolvimento 
psicológico deve responder: que mudanças ocorrem com o desenvolvimento, descrição; o que 
leva a tais mudanças, explicação; como avaliá-las, avaliação; e como promovê-las, promoção. 

• Combina de maneira mais profunda argumento filosófico, investigação psicológica e aplicação 
educacional. 

• Propõe critérios mais racionais de moralidade e de desenvolvimento moral. 
• Assume mais fortemente a ideia de desenvolvimento da pessoa. 
• Está mais comprometida com a transformação das instituições em sociedades justas. 

 
O filósofo David Hume (1711-1776), todos aceitamos que a moralidade anda em torno do bem e do mal, 
do justo e do injusto, ou do que deve ou não deve fazer-se. Mas quem define o bem e o mal, justo e o 
injusto, o correcto e o incorrecto? Os filósofos? Os cientistas, em particular os psicólogos do 
desenvolvimento moral? Os políticos? Os juristas? Todos em conjunto? Um país? O concerto das nações? 
As diversas religiões? Uma em especial? Cada um de nós? 
 
A perspectiva de clarificação de valores (Rath, Harmin, & Simon, 1966) não é aceite por aqueles, hoje 
maioritários, que reclamam que a escola deve ensinar um conjunto de virtudes, um código de honra, ou 
uma série de bons comportamentos, tudo no sentido de educar para a cidadania e atenuar a crise moral 
que parece ter invadido as famílias, as escolas e as sociedades. 
Mas esta abordagem de educação para o carácter (Wynne & Ryan, 1993) a que alguns chamam de 
virtudocracia (Nash, 1997), foi, por exemplo, duramente criticada por Kohlberg (1980). Em tom crítico, 
apelidou-a de educação para o poço de virtudes e defendeu como alternativa uma educação para a 
justiça, uma educação que assume a ideia Socrática de que virtudes, não há muitas, uma apenas, a 
justiça. 
 
Na educação para a justiça, que também gera controvérsia (Zalaznick, 1980), assume-se que a pessoa 
com elevado pensamento moral dispõe de recursos sócio-cognitivos, se assim podemos falar, para saber 
em que situação é que os chamados bons comportamentos são, de facto, nobres, razoáveis, ou, ao 
contrário, condenáveis e mesmo abjectos. 
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1- O que é o Desenvolvimento Sócio-Moral 
 

1.1 – Objectivos gerais 
O que é desenvolvimento sócio-moral? É um tema: 

1. De muito interesse, 
2. Que exige uma ideia prévia do conceito de desenvolvimento psicológico, 
3. Ligado ao dever ser, 
4. Abordado na moral e na ética, 
5. Que apela para normas e princípios, 
6. Onde interessa distinguir a moralidade da mera convenção, 
7. Onde faz sentido falar em deveres negativos e deveres positivos, 
8. Que apela para princípios substantivos de moralidade diversos, 
9. Onde se fala em procedimentos ou princípios formais de justiça,  
10. E que pode ser visto segundo abordagens psicológicas distintas. 

 
1.2 – Um tema de muito interesse  
Moralidade e desenvolvimento moral andam em torno do justo e do injusto, do bem e do mal, do que deve 
ou não deve fazer-se. E por mais que sejam polémicas, a categoria do bem, juntamente com as categorias 
do verdadeiro e do belo, são categorias filosóficas fundamentais. Sem elas, tenderia a cessar a 
inquietação e a busca de sentido. E a humanidade correria certamente o risco de estagnação, se não 
mesmo de retrocesso. 
 
Relevante de um ponto de vista filosófico e da própria sobrevivência humana, a dimensão do bem e do 
mal é também uma dimensão psicológica estruturadora das nossas relações com os outros, algo que 
ajuda a compreender por que razão as noções de bem e mal emergem muito cedo no desenvolvimento da 
criança, sendo já claramente visíveis por volta dos dois anos (Dunn, Kang & Lamb). 
 
Na categoria do bem e do mal, é central a ideia de justiça, seja da justiça em nome de um princípio de 
igualdade ( o mesmo a todos), de equidade (a cada um segundo o seu mérito), ou de necessidade (a cada 
um segundo as suas necessidades). E a vida de todos os dias mostra bem quanto é forte o poder da ideia 
de justiça na regulação do comportamento humano. 
A força da ideia de justiça é tão grande que quase se poderia dizer que é por causa dela que se cometem 
muitas, se não todas as injustiças. 
 
A preocupação dominante da pessoa em geral com a ideia de justiça não podia passar despercebida aos 
psicólogos, interessados que estão em encontrar razões para compreender a conduta, em especial a 
humana. Há quem fale até de uma motivação geral para a justiça (Lerner & Lerner, 1981), e mesmo de 
uma crença generalizada num mundo justo (Hafer & Olson, 1989; e Lerner & Miller, 1978). 
 
As implicações psicológicas, sociais e morais de muitas questões levantadas pela bioética e ética aplicada 
(Singer, 2000) são outra razão do interesse actual pelo tema do desenvolvimento moral. Tais questões 
vão, por exemplo, dos problemas escaldantes e controvertidos do aborto, eutanásia e pena de morte, aos 
problemas decorrentes do progresso científico e tecnológico, como os da clonagem de seres humanos ou 
da conservação de embriões, para referir apenas alguns. 
 
O interesse actual pelo tema do desenvolvimento sócio-moral deve-se também à ideia generalizada, não 
sei com tanta razão quanto se pensa, de que a sociedade actual vive no crepúsculo do dever (Lipovetsky, 
1994), se não mesmo numa profunda crise de decadência moral. Para uns, isso depreende-se, por 
exemplo, do consumo crescente de drogas e do aumento progressivo das taxas de delinquência, 
criminalidade, divórcio e famílias monoparentais (Fukuyama, 1999); para outros, os indicadores são a 
crescente laicização da sociedade, ou a diminuição do poder dos pais sobre os filhos, dos professores 
sobre os alunos, ou dos superiores sobre os subordinados (Wynne & Ryan, 1993); e para outros, os sinais 
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são a existência generalizada de situações de pobreza, de exclusão social e da riqueza ofensiva de uns 
tantos (Misgeld, 1991). 
 
1.3 – Desenvolvimento, mudança e transformação 
O desenvolvimento (psicológico) refere-se a m processo de transformação relativo a um certo domínio 
psicológico, como afectivo, intelectual, interpessoal ou moral, por exemplo, processo em virtude do qual 
passamos de uma certa etapa, fase, período, nível ou estádio mais elementar para um outro mais 
avançado. Mais avançado, no sentido em que passamos a distinguir e a coordenar dimensões e 
perspectivas como não acontecia nas fases anteriores de menor maturidade e desenvolvimento: 

2. Emoções e sentimentos, no caso do desenvolvimento afectivo ( Harter & Buddin, 1987); 
3. Elementos de um problema, no caso do intelectual ou cognitivo (Inhelder & Piaget, 1955); 
4. Pontos de vista, no caso do interpessoal (Selman, 1976, 1980); 
5. Ou direitos e deveres de vários interlocutores, e particular quando os seus interesses colidem, no 

caso do desenvolvimento moral (Kohlberg, 1984). 
 
Ser-se amigo de alguém porque sempre faz o que queremos é, de um ponto de vista de desenvolvimento 
interpessoal, tomado como menos desenvolvido do que ser-se amigo de alguém que nem sempre faz o 
que nós queremos (Selman, 1980). E assume-se que não faltar sistematicamente as aulas porque esse é 
um dever do professor expressa um nível de desenvolvimento moral mais avançado do que não faltar 
simplesmente para mostrarmos aos outros que somos professores decentes e preocupados com a 
aprendizagem dos alunos (Kohlberg, 1984). 
 
É por isso que se diz, em geral, que o desenvolvimento se ocupa de mudanças qualitativas, não tanto de 
quantitativas. 
O desenvolvimento não é tanto o saber mais, ou mais ou mesmo, mas saber melhor, ou de uma maneira 
mais integrada. 
O conceito de estádio (Collins, 1982), conceito em que mais se pensa quando se fala em 
desenvolvimento psicológico, é justamente utilizado para expressar: 

2.  Um modo qualitativo de pensar ou de agir relativo a certos domínios, como o cognitivo ou o 
moral, por exemplo; 

3. Um modo de pensar que integra os modos anteriores (e menos desenvolvidos) e prepara os 
seguintes (e mais desenvolvidos); 

4. Um modo de pensar que se aplica, como se fosse uma estrutura relativamente geral, a vários 
problemas do domínio em causa; 

5. Um modo de pensar que aparece numa sequência ordenada, de forma que não se atinge o 
estádio seguinte sem se passar pelo anterior e ao qual dificilmente se regressa depois de se ter 
atingido o seguinte (ver Lourenço, 1997a). 

 
Outra maneira dos psicólogos do desenvolvimento de referirem a estes aspectos é argumentarem que as 
mudanças devidas à aprendizagem, são: 

• De grande magnitude – i.e., envolvem transformações relativamente gerais, profundas e 
qualitativas (saber melhor, não apenas mais); 

• Direccionais – i.e., vão no sentido de um estádio relativamente final, pelo menos em termos de 
algo que representa, segundo as teorias dominantes, uma forma muito avançada de pensar e agir; 

• Relativamente universais – i.e., tendem a ocorrer em grande número de pessoas, em grande 
número de contextos e em períodos de vida razoavelmente delimitados; 

• Relativamente inevitáveis – i.e., em condições de vida mais ou menos normais seria mais difícil 
impedir a sua não ocorrência do que o seu aparecimento; 

• Relativamente irreversíveis – i.e., a não ser em condições muito adversas, depois de surgirem, 
as competências devidas ao desenvolvimento dificilmente se perdem ou regridem para níveis ou 
estádios mais elementares (Flavell, 1970). 
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1.4 – Moralidade e dever ser 
O aspecto fundamental da moral ou moralidade é o facto de ela se situar no domínio do normativo e do 
dever ser, ou seja, no domínio dos valores, nomeadamente do bem e do mal, e que esta forma de 
desenvolvimento humano ocupa-se essencialmente da descrição, explicação e avaliação das mudanças 
que vão ocorrendo no pensamento e na acção de um sujeito em desenvolvimento e que incidem 
especialmente sobre direitos e deveres, justiça e bem-estar dos outros. Como já foi referido, outras 
questões relativas ao desenvolvimento moral têm a ver, por exemplo, com a maior ou menor consistência 
entre a cognição moral e a acção moral, ou então com o facto das questões morais serem centrais na vida 
de algumas pessoas e periféricas na de outras (Bergman, 2000; Kohlberg, 1984; Wren, 1990). 
 
1.5 – Moral e ética 
Quando se pensa em moralidade e em desenvolvimento moral, pensa-se muitas vezes que se trata de 
abordar questões relacionadas com a existência e a regulação dos (bons e maus) costumes. Mas este é 
um significado trivial e pejorativo de moralidade e desenvolvimento moral, já que todos nós somos 
capazes de pensar em bons costumes, que são mais imorais e injustos do que justos e morais, e em maus 
costumes que apenas são maus porque se afastam da suposta bondade de certas maiorias. 
 
É talvez devido a esta associação frequente entre moral e regulação de costumes que muitos olham com 
desconfiança para os temas da moralidade e do desenvolvimento moral, revendo-se mais no campo da 
ética, que seria a parte mais nobre da moral, a parte não ligada à regulação dos (bons e maus) costumes, 
mas a parte voltada para a reflexão teórica e filosófica em torno das categorias do bem e do mal e dos 
grandes princípios que devem regular as nossas relações com os outros, connosco e com a divindade. 
 
Kohlberg (1981), que usam no tempo moral para referir genericamente o domínio do normativo e do dever 
ser, domínio onde se incluiria a própria ética. De um ponto de vista moral, podemos regular a nossa acção 
por determinadas normas morais, como não roubar, por exemplo, mas também não seguir essas normas 
morais e regulá-la por princípios éticos (e altamente morais), roubar para salvar uma vida humana, por 
hipótese. 
 
1.6 – Normas e princípios 
Em termos de normas e princípios, a moralidade e o desenvolvimento moral têm a ver com a obediência 
(ou desobediência) a certas normas e, mais ainda, com a conformidade das nossas acções e 
pensamentos a certos princípios, princípios que não são regras para regular a nossa conduta, como 
acontece com as diversas normas morais, políticas, religiosas, jurídicas ou sociais), mas razões para a 
existência das próprias normas e da prática de certas acções. 
 
Mas esta e outras normas morais, contudo, encontram o seu fundamento último em princípios morais 
mais gerais e abstractos, como o do respeito pela dignidade da pessoa (Kohlberg, Boyd & Levine, 1990) 
 
Em resumo, enquanto as normas são relativamente precisas e concretas, especificando o que devemos 
ou não fazer na maioria das situações, os princípios são relativamente gerais e abstractos (Rest & 
Narvaez, 1994). Não são regras para as acções, mas razões para a sua prática ou omissão e, por isso, 
são também o fundamento das próprias normas. Orientar a acção por princípios (morais) é moralmente 
mais avançado do que orientá-la apenas por normas (morais). 
 
1.7 – Convenção e moralidade 
A existência de normas é algo de fundamental no domínio da moralidade. Piaget (1973), por exemplo, que 
nos deixou a primeira grande obra sobre psicologia do desenvolvimento moral – Le Jugement Moral Chez 
L'Enfant – afirmou que toda amoral consiste num sistema de regras, sendo da essência da moralidade 
estudar o respeito que o indivíduo vai adquirindo por essas mesmas regras.  
Mas existem regras ou normas que não podem ser adjectivadas de morais, embora possam ter 
implicações de tal género. Chega lembrar aqui o exemplo das normas jurídicas, políticas, sociais, 
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religiosas, de trânsito e muitas outras. Um modo de se compreender a essência da moralidade e do 
desenvolvimento moral é ver as diferenças que existem entre as normas morais e as normas da 
convenção. Se não roubar é um bom exemplo de uma norma moral, não dar os bons dias, ir de pijama 
para a escola, ou tratar o professor por tu, são exemplos típicos de normas de convenção. 
 
As crianças dessas idades (4 e 5 anos) tendem a ver as transgressões morais como algo de 
intrinsecamente mau, e as transgressões da convenção apenas como algo de extrinsecamente errado. 
 
1.8 – Deveres negativos e deveres positivos 
Se roubamos ou mentimos, praticamos, em princípio, acções imorais. A moralidade, neste caso, consiste 
em não roubar, não mentir, ou coisas do mesmo género. Mas também agimos moralmente, ou mostramos 
que somos desenvolvidos de um ponto de vista moral, quando praticamos certas acções, como, por 
exemplo, socorrer uma pessoa numa situação de aflição, ou ajudar outra que nos pede ajuda material ou 
psicológica. 

3. No primeiro caso, estamos perante deveres negativos, no sentido em que a moralidade consiste 
em omitir ou refrear acções que não devem ser praticadas (não roubar). 

4. No segundo caso, estamos perante deveres positivos, na medida em que a moralidade está na 
prática, não na omissão, de certas acções (repartir algo com alguém que necessita dele). Os 
deveres negativos são também chamados deveres perfeitos, ao passo que os positivos são 
chamados imperfeitos. 

Esta distinção remonta a Kant, para quem os deveres negativos são perfeitos no sentido em que não 
admitem excepção, sendo então mais obrigatórios do que os positivos ou imperfeitos, deveres que 
admitem excepções e são menos obrigatórios (ver Azevedo, 1988). 
Actos super-rogatórios: actos que vão além da chamada do dever e que, por isso, achamos dignos de 
muito louvor (Kahn, 1992; Lourenço, 2000a). 
 
1.9 – Princípios substantivos de moralidade 
Quais os princípios em nome dos quais se pode julgar a maior ou menor moralidade de uma acção ou a 
maior ou menor maturidade de um argumento moral? Ao longo da história das ideias, têm sido propostos 
vários princípios substantivos de moralidade, o que significa que não há acordo quanto ao que seria mais 
válido de todos, ou aquele que serviria de padrão para fazer comparações morais. 
Um deles é o princípio da justiça. 
 
As teorias morais que adoptam o princípio da justiça como princípio moral básico recebem o nome de 
morais deontológicas, na medida em que assumem que há acções que são imorais e injustas 
independentemente das suas consequências. A ideia Kantiana de que devemos cumprir o dever por 
razões intrínsecas, não extrínsecas, ao próprio dever, expressa bem esta orientação deontológica e de 
autonomia, não de heteronomia, moral. O mesmo acontece com a teoria de Kohlberg (1971, p. 220), uma 
teoria que sempre viu o princípio da justiça como sendo o princípio moral básico. 
 
Há quem defenda que a moralidade das acções deve ser julgada, não por razões intrínsecas às próprias 
acções, mas em função das suas consequências para o bem-estar das pessoas e da sociedade. Trata-se 
do princípio da utilidade social, um princípio que advoga que a acção mais moral é a que traz maior bem 
para maior número de pessoas. Temos aqui, não uma orientação deontológica, mas uma orientação 
teleológica ou consequencialista, no sentido em que se defende que certos fins justificam certos meios. 
Sempre se pensa que a obra do filósofo Jeremy Bentham (1983) é a obra mais articulada em defesa de 
uma orientação teleológica e do princípio de utilidade social enquanto princípio substantivo de moralidade. 
 
Há quem defenda que o princípio supremo de moralidade é o princípio da benevolência, um princípio 
onde o perdão e amor são ideais morais sem igual. A acção mais moral ou a pessoa mais desenvolvida 
moralmente não é tanto a que procura fazer justiça e que, por exemplo, dá a cada um o que merece, mas 
a que perdoa sem limites e condições. 
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No domínio do desenvolvimento moral, a obra de Gilligan (1997), de que falaremos mais no capítulo 
seguinte, é tida geralmente como a que melhor argumenta em favor do princípio da benevolência e do que 
ela chama a ética do cuidado, uma orientação moral que, no entender da autora, é característica das 
mulheres, já que os homens se orientam mais para a ética da justiça e para a sua suposta tendência para 
a autonomia, independência e separação. 
 
O princípio do eudaimonismo, cujas bases remontam ao pensamento de Aristóteles e à sua notável 
obra, Ética a Nicómaco (325 AC/1965), defende que a acção mais moral é a que mais engrandece e 
realiza o si e a que mais lhe traz felicidade. Não de um ponto de vista fundamentalmente material, mas em 
termos de algo parecido ao que Maslow designou por auto-realização, o pináculo da sua pirâmide de 
necessidades e motivações. 
 
1.10 – Princípios formais de moralidade 
Os princípios substantivos de moralidade fornecem-se critérios de conteúdo, critérios em nome dos quais 
se pode aferir da menor ou maior moralidade de uma acção, ou do maior ou menor desenvolvimento moral 
de uma pessoa. Há acções, que embora morais em termos de matéria e conteúdo, são imorais em termos 
de forma e de procedimento. Tratar-se-ia, então, de um caso de (in)justiça ligado aos procedimentos 
formais, algo a que na jurisprudência se chama justiça processual. Por exemplo, não é justa (nem tem 
valor jurídico) uma sentença que, embora intocável do ponto de vista da prova e do conteúdo em 
julgamento, não deu oportunidade ao réu de expor o seu ponto de vista relativamente à acusação que lhe 
é feita. 
 
O imperativo categórico de Kant (1960), em especial quando tem mais ou menos a seguinte formulação: 
age de modo a que a tua acção possa ser universalizada, quer dizer, tida como moral fosse onde fosse 
que ocorresse e fosse quem fosse que a praticasse. Se este critério se aplicar, então tal acção é 
decididamente moral. 
 
Outro princípio formal de tipo procedimental recebe o nome de posição original ou véu de ignorância, 
princípio que ocupa um lugar de destaque na obra (e teoria sobre a justiça) de John Rawls (1993), um 
eminente professor de filosofia política na Universidade de Harvard. Em termos simples, este princípio é 
uma formulação erudita da conhecida ideia de que a justiça é cega. De outro modo, para chegarmos a 
uma solução justa para um certo conflito de interesses não devemos saber quem é quem em tal conflito 
(véu de ignorância), porque este tipo de procedimento é indispensável para se chegar a uma solução onde 
triunfe, não uma certa pessoa, mas a posição ou a perspectiva mais justa (posição original). 
 
A ideia de posição original ou de véu de ignorância está também presente na obra de Kohlberg onde 
recebe o nome de reversibilidade ideal (Kohlberg, 1984). 
 
Um outro procedimento de renome é a situação de comunicação ideal, um procedimento formulado de 
modo claro pelo actual filósofo Alemão Jurgen Habermas (1979). A seu ver, só é justa a solução que 
resulta de uma situação (ideal) em que todos os interessados têm igual direito à palavra e se 
comprometem a dar razão a quem mais a tem, ou seja, a quem apresenta o melhor argumento de um 
ponto de vista racional. De novo, a ideia é que não vença uma certa pessoa, mas a posição correcta, justa 
e moral (Lourenço & Belchior, 1999). 
 
De modo diverso, todos estes princípios tendem para a adopção de dois critérios formais de moralidade, 
justiça e desenvolvimento moral: universalidade e reversibilidade. Universalidade e reversibilidade, são 
tidos, por isso, como os grandes critérios formais de moralidade e de desenvolvimento moral. 
 
1.11 – Três perspectivas sobre o desenvolvimento sócio-moral 
Como é fácil de ver, o tema da moralidade diz respeito a vários domínios do saber, filosofia, psicologia e 
sociologia, em especial. 
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Como era também fácil de prever, os temas quentes e controversos do desenvolvimento moral têm sido 
estudados segundo abordagens diferentes no campo da psicologia, em especial da psicologia do 
desenvolvimento moral. As três abordagens mais conhecidas são: 

���� A perspectiva psicanalítica (Gilligan, 1976); 
���� A teoria da aprendizagem social (Bandura, 1991; Mischel & Mischel, 1976); 
���� A abordagem cognitivo-desenvolvimentista (Kohlberg, 1984; Piaget, 1973). 

Estas abordagens diferem entre si em termos do modo como concebem a própria noção de moralidade; 
dos processos psicológicos que postulam por detrás do funcionamento moral; dos critérios que 
adoptam como marcas de moralidade e desenvolvimento moral; e das condições que levam à sua 
promoção. 
 
Para a abordagem psicanalítica, a moralidade tem sobretudo a ver com emoções e sentimentos morais, 
vergonha, remorso e culpa, por exemplo. Para a teoria cognitivo-desenvolvimentista, ao contrário, o 
desenvolvimento moral tem menos a ver com as emoções sentidas após a prática de uma determinada 
transgressão e mais com as razões (cognitivas) que estão por detrás de tais acções ou transgressões. E 
para a perspectiva da aprendizagem social, tanto as emoções como as cognições morais são algo de 
relativamente secundário no âmbito do funcionamento moral da pessoa, epifenómenos , se assim 
podemos dizer. O importante no desenvolvimento moral de uma pessoa é a frequência com que ela exibe 
efectivos comportamentos morais, quer dizer, os comportamentos tidos como correctos pelos membros de 
uma dada sociedade (Berkowitz, 1964, p. 44). 
 
Como se torna moral uma criança à medida que cresce? Torna-se moral (perspectiva psicanalítica) 
porque, as razões afectivas, ela identifica-se com os que lhe são mais significativos, os pais, em geral, e 
adopta, depois, os seus valores, condutas e padrões. Ao fazê-lo, aprende a regular a sua conduta pelo 
princípio da realidade, uma espécie de superego ou consciência social sempre em conflito com o 
princípio do prazer ou as tendências impulsivas do que Freud (1968) chamava o id. 
 
Para a teoria da aprendizagem social, a criança torna-se moral quando cresce porque, no seu contacto 
com os outros, ela aprende que há comportamentos que tendem a ser aprovados e reforçados e outros 
reprovados e punidos. Os aprovados tornam-se mais prováveis; os punidos menos frequentes. Além desta 
aprendizagem directa, aprendizagem que, na psicologia behaviorista, recebe o nome de 
condicionamento clássico (Watson, 1913) ou de condicionamento operante (Skinner, 1969), a 
criança também aprende com os comportamentos tidos como correctos no seu meio e cultura porque os 
observa em sua casa, na escola ou na televisão, por exemplo, em especial em pessoas que são modelos 
para ela, como os pais, professores ou os heróis na banda desenhada. Trata-se, agora, de uma 
aprendizagem indirecta e social, que é fundamentalmente uma aprendizagem por observação e imitação 
de modelos (Bandura, 1977). 
 
Segundo a perspectiva cognitivo-desenvolvimentista, a criança torna-se moral quando cresce porque, 
através das suas relações com os adultos e, mais ainda, com os seus pares, ela forma e constrói noções 
de bem e mal, de justo e injusto e de direitos e deveres cada vez mais morais, quer dizer, mais capazes 
de distinguir, coordenar e hierarquizar pontos de vista diferentes, pontos de vista que chocam, em geral, 
quando se trata de um problema moral. 
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2. O Desenvolvimento Sócio-Moral através de alguns Autores 
 

2.1 – Objectivos gerais 
Porque é de Piaget (1973) a primeira grande obra psicológica sobre o desenvolvimento moral, Le 
Jugement Moral Chez L´Enfant, justifica-se que as suas ideias e descobertas pioneiras sobre esta forma 
de desenvolvimento sejam tratadas no início do capítulo e também que lhe seja dado um tratamento um 
pouco mais extenso. Porque foi Kohlberg quem formulou até agora a teoria psicológica mais vasta e 
influente sobre o desenvolvimento sócio-moral, é essa teoria que será analisada aqui com mais detalhe. 
 
IMPORTANTE – Pág. 48 
(Quadro 2 – Estudiosos do desenvolvimento sócio-moral e suas ideias-chave) 
 
2.2 – Piaget no desenvolvimento sócio-moral 
Aqui abordaremos apenas dois aspectos das teses de Piaget relativas ao desenvolvimento moral. A sua 
tese, pouco explorada, de que a moral é uma lógica da acção, como a lógica é uma moral do 
pensamento; e as suas ideias relativas à moralidade autónoma (i.e., da cooperação, igualdade e respeito 
mútuo) como uma forma de moralidade distinta, mas que pode coexistir, em especial nos adolescentes e 
nos adultos, com a moralidade heterónoma ou da obediência, coerção e respeito unilateral. 
 
2.2.1 – O paralelismo entre a moral e a lógica 
Ao afirmar que a lógica é uma moral do pensamento, como a moral é uma lógica da acção, Piaget (1973, 
p. 322) quis certamente acentuar várias coisas. 
 
O que terá Piaget querido expressar com tão curta quanto incisiva afirmação? Quis realçar certamente um 
paralelismo entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento sócio-moral. De outro modo, quis 
afirmar que se o distintivo do desenvolvimento intelectual tem a ver com o poder da pessoa para 
coordenar variáveis diversas no sentido de chegar a soluções mais correctas para determinados 
problemas lógicos, algo que na sua teoria recebe o nome de inteligência operatória ou poder de realizar 
operações intelectuais, o distintivo do desenvolvimento sócio-moral tem igualmente a ver com o poder da 
pessoa para coordenar diferentes dimensões em situações sociais diversas, dimensões que recebam 
agora o nome de pontos de vista ou perspectivas. Já não têm a ver com as possíveis variáveis envolvidas 
em problemas de tipo lógico, mas com os interesses, opiniões e desejos de diversos interlocutores (reais 
ou potenciais) implicados em situações de conflito. Em vez de operações intelectuais, temos agora co-
operações sociais. 
 
Entre as operações intelectuais, Piaget deu particular destaque às chamadas operações concretas e às 
chamadas operações formais. 
 
Passando para o domínio social, é também fácil de ver que o número de co-operações (ou coordenação 
de pontos de vista) pode variar. Tome, por exemplo, a chamada regra de ouro – i.e., não faças aos outros 
o que não queres que te façam a ti. 
 
Pelo exposto, percebe-se que as operações (intelectuais) e as co-operações (sócio-morais) são formas 
(cognitivas) de integrar dimensões ou perspectivas diferentes. Podendo embora levar a atitudes altruístas 
ou orientadas para o bem-estar do outro, a co-operação é, antes de tudo, uma forma de pensar e, por isso, 
uma realidade fundamentalmente epistemológica. Daí o termo de co-operação, não de cooperação. Como 
tal, a co-operação deve ser vista em oposição ao egocentrismo, incapacidade de coordenar o ponto de 
vista próprio com o dos outros, não como uma conduta moral em oposição ao comportamento egoísta 
(querer tudo para nós). Mas também se percebe que o egocentrismo nos torna facilmente presas do 
egoísmo! 
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Penso também que ao afirmar que a lógica é uma moral do pensamento e a moral uma lógica da acção, 
Piaget quis esbater as diferenças que alguns (Habermas, 1997; Smith, 1997) vêem entre o sentido de 
obrigação moral (e.g., seja quem seja, não posso deixar de tratar o outro com um fim) e o sentido de 
necessidade lógica (e.g., dois mais dois é igual a quatro e não pode ser senão quatro). De modo geral, 
afirma-se que, porque é lógica, a necessidade lógica impõe mais obrigação (de não ser violada) do que a 
obrigação moral, obrigação que, sendo moral, não implica a necessidade de nunca ser violada. De modo 
simples, assume-se, em geral, que faz mais sentido defender um universalismo lógico (as verdades 
lógicas têm de ser verdade em toda a parte) do que um universalismo ético (os princípios morais não têm 
de ser obrigatórios em toda a parte). 
 
Contudo, a afirmação de Piaget parece atenuar a oposição, aparentemente incontornável, entre a 
necessidade lógica e a obrigação moral, parecendo a obrigação moral muito menos obrigatória e 
necessária do que a necessidade lógica. De facto, esta distinção deixa de fazer tanto sentido quando se 
aceita que a afirmação de Piaget – a lógica é uma moral do pensamento, como a moral é uma lógica da 
acção – remete, em última instância, para uma posição pragmática, uma posição que é altamente 
compatível com a sua ideia de que a inteligência é uma forma dos organismos (animais e humanos) se 
adaptarem activamente ao meio (Piaget, 1983). 
 
Renunciar à lógica quando nos relacionamos com os outros seria uma conduta desajustada e pouco 
eficaz. Compreende-se, por isso, que a lógica seja uma moral (geral) do pensamento, em especial quando 
entramos em disputa e argumentação com o pensamento dos outros. De igual modo, se desistíssemos da 
moral, seria difícil, impossível mesmo, entrarmos em relação com os outros e, muito menos, convencê-los 
do sentido e correcção das nossas acções. 
 
Em síntese, esta posição pragmática de Piaget face ao sentido de necessidade lógica e de obrigação 
moral leva-nos a pensar, em oposição a outros investigadores (Habermas, 1997; Smith, 1997), que a 
defesa do universalismo ético – que tem a ver com o modo como as coisas devem ser – faz tanto 
sentido quanto a defesa do universalismo lógico – que tem a ver com o modo como as coisas são. Um e 
outro, afinal, apelam para formas ajustadas de agir e pensar antes de apelarem para obrigações morais ou 
necessidades lógicas puramente formais e abstractas. 
 
Por fim, o paralelismo entre a lógica e a moral defendido por Piaget significa também que é possível, por 
exemplo, utilizar critérios de obrigação (moral) para avaliar o sentido de necessidade lógica que a 
criança percebe em certo tipo de conhecimentos que possui, e critérios de necessidade (lógica) para 
avaliar o seu sentido de obrigação moral. 
 
2.2.2 – Moralidade heterónoma e moralidade autónoma 
Moralidade heterónoma e moralidade autónoma são, na ideia de Piaget, duas formas distintas de 
moralidade que caracterizam, globalmente, a acção e o pensamento moral da criança até aos 7-8 anos 
(moralidade heterónoma), e da criança a partir dos 11-12 anos (moralidade autónoma). Piaget a dizer que 
não se pode falar de estádios globais [sequenciais], mas apenas em fases [dominantes] de heteronomia e 
de autonomia definindo um processo que se repete a propósito de cada novo conjunto de regras ou de 
cada novo plano de consciência ou de reflexão. 
 
 
Em termos gerais, a moralidade heterónoma é a moral da obediência, da coerção e do respeito 
unilateral. A autonomia moral, ao invés, é a orientação para a cooperação, igualdade e respeito 
mútuo. 
 
IMPORTANTE – Pág. 54 
(Quadro 3 – Heteronomia e autonomia em função de dimensões morais). 
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2.2.2.1 – Definição de (i)moralidade 
Para a moralidade heterónoma, a (i)moralidade de uma acção reside mais nas consequências que 
acarreta para a pessoa do que na intenção com que é praticada. Acção castigada é imoral; acção que não 
leva ao castigo não é imoral. Castigo e imoralidade são quase sinónimos. De uma acção que é imoral, a 
criança espera que seja punida; se não é punida, então é porque a pessoa não se portou mal. 
 
Para a moralidade autónoma, ao contrário, a moralidade de uma acção tem a ver com razões de intenção 
e consciência, não de castigo e punição. E pode estar mesmo mais na desobediência do que na 
obediência. Isto porque não assume que a acção moral é a que se orienta para a igualdade, 
reciprocidade e cooperação, não para a autoridade, obediência e medo. De um ponto de vista global, 
contudo, o medo enquanto emoção moral é mais consistente com a heteronomia e a culpa é mais 
consistente com a autonomia. Em geral, temos medo das sanções externas e sentimos culpa em função 
de padrões morais que assumimos. 
 
2.2.2.2 – Distinção de perspectivas 
A diferença entre as duas formas de moralidade no que a esta dimensão diz respeito torna-se nítida 
quando Piaget dá a entender que a moralidade heterónoma está para o egocentrismo, tal como a 
autónoma está para o perspectivismo. Egocentrismo é a incapacidade relativa de fazer co-operações, 
quer dizer, a dificuldade de ver os pontos de vista dos outros e, ainda mais, de os ter em conta na solução 
de problemas sócio-morais. Ou então de os ver apenas segundo um único ponto de vista: o nosso ou o da 
autoridade, de quem pensamos que lhe devemos obedecer inquestionavelmente porque é ela que sabe o 
que é bom e verdadeiro (Perry, 1970). Como a palavra sugere, perspectivismo significa, ao contrário, a 
capacidade de co-operarmos, de nos descentrarmos e de nos colocarmos na pele do outro (Higgins, 
1981). 
 
2.2.2.3 – Concepção de dever 
Pelo exposto, depreende-se que a moralidade heterónoma e a moralidade autónoma diferem também em 
termos de sentido do dever. Se na moral heterónoma o dever é algo de extrínseco à acção moral, algo 
que se deve cumprir para evitar o castigo ou obter benefícios pessoais, imperativo hipotético, na moral 
autónoma, o dever é algo de intrínseco à acção moral, algo que se deve cumprir por razões de 
consciência e, portanto, ligadas ao próprio dever, imperativo categórico (Kant, 1960). 
 
2.2.2.4 – Avaliação da transgressão 
Para a moralidade heterónoma, a gravidade de uma transgressão está sobretudo nos danos materiais que 
causa, algo a que Piaget (1973) chamou realismo moral e responsabilidade objectiva. Para a 
moralidade autónoma, ao invés, a gravidade de uma transgressão reside muito menos nas consequências 
materiais que provoca e muito mais na intenção com quem foi praticada, responsabilidade subjectiva, 
não objectiva (Leon, 1984). 
 
Como é fácil de perceber, o realismo moral e a responsabilidade objectiva são outra manifestação de 
egocentrismo e de uma certa incapacidade de perspectivismo. 
 
Porque Piaget (1973) estava interessado em captar sinais claros da capacidade da criança para avaliar 
as transgressões em termos de responsabilidade objectiva ou subjectiva, utilizou situações que 
confrontavam histórias, apelando ora para o primeiro aspecto, como aquele em que o menino João partiu 
15 chávenas ao entrar na sala sem saber que o tabuleiro estava por detrás da porta, ora, para o segundo, 
como aquele em que o menino Henrique partiu uma chávena quando, contra o pedido da mãe, foi tirar 
marmelada do alto de uma armário. 
 
2.2.2.5 – Castigo para os transgressores 
Enquanto a moralidade heterónoma advoga a justiça pelo recurso à punição arbitrária e que apenas visa o 
castigo imediato e automático do transgressor, sanções expiatórias, a moralidade autónoma propõe, 
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quando muito, sanções por reciprocidade, ou um tipo de sanções que não têm a arbitrariedade das 
sanções expiatórias e que estão mais relacionadas com a falta cometida. 
 
De novo, na moralidade heterónoma, é a ideia de castigo automático que prevalece quando de trata de 
reparar o mal feito, algo que faz pensar no olho por olho. Mais do que castigar o transgressor, a autonomia 
moral preocupa-se com o mal feito às vítimas e com a possível recuperação do transgressor, transgressor 
que é visto como alguém que merece consideração, por mais que as suas acções tenham sido imorais e 
abomináveis. 
 
2.2.2.7 – Sentido de justiça 
Estudar o sentido de justiça em crianças entre os 4-12 anos – da envolvida na distribuição de bens. 
Honras e recompensas, justiça distributiva (Damon, 1977), e da implicada na administração de castigos 
e penalidades, justiça retributiva (Montada, 1980) – foi mesmo a questão central abordada por Piaget no 
seu livro dedicado ao desenvolvimento moral da criança. Quando a justiça retributiva, a heteronomia moral 
caracteriza-se pela ideia de retaliação, de que já falamos, fazendo lembrar mesmo a ideia de justiça 
imanente. Cometida uma injustiça, ela tem que ser penalizada. A marca da moralidade autónoma é não 
pensar em sanções automáticas e retaliatórias e perceber mesmo que as próprias sanções por 
reciprocidade podem ser injustas e fazer pouco sentido. O importante é fazer compreender ao culpado que 
ele se comportou de modo imoral e pensar na sua reabilitação. 
 
Em termos de justiça distributiva, Piaget assinalou três momentos distintos na passagem da 
heteronomia para autonomia moral. Inicialmente, o sentido de justiça distributiva confundia-se com o 
poder dos mais velhos: A mãe pode dar mais bolo a quem quiser porque ela é mãe e sabe como fazer. 
Esta confusão entre sentido de justiça e obediência à autoridade dos mais velhos (heteronomia) dava 
lugar, depois, a uma igualdade factual: A mãe deve dar a mesma coisa de bolo a todas as filhas. Por fim, 
em geral, a partir dos 11-12 anos, a ideia de equidade tendia a sobrepor-se à ideia de simples igualdade: 
Era justo que a mãe desse mais bolo à filha mais nova do que à filha mais velha porque a mais nova ainda 
anda na escola e se for com fome para a escola não aprende o que lhe ensinam. 
A equidade é uma igualdade de segunda ordem, ou uma igualdade construída. A seguinte afirmação de 
Piaget (1973) testemunha bem esta ideia, quer ao nível do sentido de justiça retributiva, quer ao nível do 
sentido de justiça distributiva: No domínio da justiça retributiva, a equidade consiste em apelar para as 
circunstâncias atenuantes, o que aparece relativamente tarde nos juízos da criança. No domínio de justiça 
distributiva, a equidade consiste em ter em conta condicionalismos de idade, serviços anteriores, etc., 
numa palavra matizar o igualitarismo. 
 
2.2.2.7 – Orientação moral 
Pelo exposto até aqui, percebe-se que a moralidade heterónoma e a moralidade autónoma são também 
formas diferenciadas de orientação moral, quer dizer, dois modos distintos de considerar o que constitui 
um problema moral e como resolvê-lo (Gilligan, 1986, p. 18). Para a moralidade heterónoma, os problemas 
e as transgressões estão na desobediência, tal como a solução para os conflitos de interesse passa pela 
autoridade das figuras de poder. Trata-se, por conseguinte, de uma orientação para a obediência e para o 
respeito unilateral. Para a moralidade autónoma, ao contrário, os problemas e as transgressões estão na 
violação dos acordos livremente estabelecidos ou dos princípios éticos com que nos comprometemos. 
Trata-se, portanto, de uma orientação para a cooperação a para o respeito mútuo, não unilateral. 
 
Já se apercebeu certamente que a orientação para o respeito unilateral subjacente à heteronomia moral, e 
para o respeito mútuo por detrás da autonomia moral são, afinal, outra forma de referir a orientação 
egocêntrica da moralidade heterónoma e a orientação perspectivista da moralidade autónoma. 
 
2.2.2.8 – Concepção de normas e regras 
O tipo de respeito que as crianças tinham pelas regras do jogo serviu a Piaget para estudar o seu sentido 
de justiça e desenvolvimento moral. Tal como o jogo, a moral é também um conjunto de normas (e 
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princípios) a que podemos obedecer/desobedecer e, mais importante ainda, fazer uma ou outra coisa por 
razões muito diferentes. 
 
Em termos da prática das regras do jogo, havia uma fase, por volta dos 3-4 anos, em média, fase das 
regras motoras, em que as regras se assemelhavam a hábitos ou simples rituais motores. Por volta dos 
5-6 anos, em média, aparecia a fase do egocentrismo, fase em que a criança não aceitava perder e 
queria sempre ganhar. 
Na fase seguinte, entre os 7-10 anos, em média, a que Piaget chama a fase da cooperação emergente, 
as regras começavam a ser relativamente atendidas e o jogo tornava-se social. Mas quando surgiam 
problemas de interpretação de uma certa regra, o acordo entre os jogadores era quase impossível, já que 
cada jogador ainda tinha das regras do jogo uma opinião muito pessoal, nisso manifestando uma 
orientação mais heterónoma do que autónoma. Finalmente, por volta dos 11-12 anos, fase da codificação 
das regras, as crianças manifestavam um grande interesse pela regra enquanto tal, o que levava a 
porem-se de acordo quanto às regras a seguir antes de começarem a jogar. Este aspecto é já mais 
característico da moralidade autónoma do que da moralidade heterónoma. 
 
Quanto à consciência ou tipo de obrigação que as crianças atribuíram às regras do jogo, havia também 
momentos distintos, uns a lembrar a heteronomia e outros a autonomia. Na fase da regra motora, a 
criança não reconhecia nas regras qualquer tipo de obrigação. Entre os 6-9 anos, aparecia a fase da regra 
coerciva, uma fase em que as regras eram tidas como sagradas e imutáveis. Por volta dos 10 anos, fase 
da regra racional, as regras do jogo eram entendidas na sua essência e racionalidade. 
 
2.3 – Kohlberg no desenvolvimento sócio-moral 
Já dissemos que foi Kohlberg (1971, 1976, 1981, 1984, 1985) quem formulou, até agora, a teoria 
psicológica mais vasta e influente sobre o desenvolvimento moral. 
 
Vale a pena começar por dizer que existem diferenças acentuadas entre os estudos de Kohlberg e os de 
Piaget sobre o desenvolvimento moral. Enquanto Piaget estudou crianças, a obra de Kohlberg trata 
sobretudo de adolescentes e adultos. Não surpreende, assim, que Piaget fale apenas de duas fases no 
desenvolvimento moral e que Kohlberg tenha formulado seis estádios de raciocínio moral. Piaget utilizou 
histórias simples, Kohlberg recorreu a dilemas relativamente complexos. De referir ainda que Piaget 
interrogou, não as mesmas crianças em idades diferentes, metodologia longitudinal, mas crianças 
diferentes em termos de idade, metodologia transversal. Kohlberg recorreu sobretudo à metodologia 
longitudinal. 
 
IMPORTANTE – Pág. 63 
(Caixa 2 – Dilema do pai, filho e acampamento) 
 
2.3.1 – Pressupostos metaéticos 
Como já sabe, o desenvolvimento moral tem a ver com o bem e o mal, o justo e o injusto. 
Antes de se estudar cientificamente o tema de desenvolvimento moral, a maneira mais honesta (e 
científica) é explicitar, logo à partida, um conjunto de afirmações teóricas, não sujeitas a teste empírico, e 
que são valorações ou tomadas de posição (filosófica) sobre os próprios valores. Porque não estão 
sujeitas à prova dos factos no sentido em que não há qualquer experiência científica que nos diga o que é 
bem e o mal, tais asserções iniciais são simples pressupostos. Isto é, algo de que se parte e cuja 
validade não pode ser provada ou refutada pelo apelo à experiência. Porque são valores ou tomadas de 
posição sobre os próprios valores, tais pressupostos são adjectivados de metaéticos.  
 
 
IMPORTANTE – Pág. 64 
(Quadro 4 – Os pressupostos metaéticos na teoria de Kohlberg, 1984) 
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2.3.1.1 – Não neutralidade 
Kohlberg (1971) apercebeu-se de que não explicitar os seus pressupostos metaéticos iniciais seria 
refugiar-se numa espécie de currículo escondido (Gordon, 1985), algo de semelhante ao que acontece 
quando um professor discute os seus direitos e deveres e se vangloria de o fazer fora da política, ou 
apregoa o valor do rigor intelectual e moral e declara, depois, que não está na escola para defender uma 
certa moral em desfavor de uma outra. 
 
Argumentou, por isso, contra a ideia da neutralidade ética, tão cara a muitos sociólogos e antropólogos, 
ideia que, no que às concepções e valores morais das pessoas diz respeito, advoga que o cientista social 
deve emitir apenas juízos neutros, descritivos e factuais e coibir-se de fazer hierarquias de valores. 
 
A este apelo à neutralidade ética, contrapôs Kohlberg (1984) o seu pressuposto da não neutralidade, um 
pressuposto claramente afirmado na sua ideia de que as concepções de moralidade não podem elas 
próprias ser moralmente neutras. E não podem sê-lo por duas razões especiais: 

• De facto, argumentar que tais concepções devem ser neutras (i.e., descritivas) é assumir já uma 
posição de não neutralidade, na medida em que são todas julgadas cm igual valor, acabando por 
se fazer, assim, o que antes se dizia que não podia ser feito, o que leva a uma contradição 
insanável. E concluir pela ilegitimidade da defesa de princípios (éticos) universais pelo simples 
facto de tais princípios não serem seguidos de um ponto de vista factual, é cair na falácia do 
naturalista (Kohlberg, 1971), quer dizer, passar do plano do que é para o plano do que deve ser. 
Do facto incontornável que as pessoas e os povos se regem por valores e concepções morais 
diferentes, relativismo cultural (Helwig, Tisak, & Turiel, 1990), não se segue que cada um tenha 
direito a ter os valores e as concepções morais que bem entender, relativismo ético. 

 
À primeira vista parece que é o relativismo ético e o pressuposto da neutralidade moral que o sustenta – 
não o universalismo ético e o seu correlativo pressuposto da não neutralidade – que mais acautelam o 
respeito e a tolerância por todos, a começar pelas culturas locais e concepções mais idiossincráticas. 
 
Numa palavra, para ser consequente, o relativista parece que tem de abandonar o seu relativismo radical 
e aderir a uma posição universalista ou, pelo menos, mais universalista, posição a que alguns chamam de 
universalismo qualificado (Nunner-Winkler, 1990). 
 
Em síntese, o pressuposto da não neutralidade no estudo do desenvolvimento sócio-moral, pressuposto 
central na teoria de Kohlberg, defende que: 

���� As concepções de moralidade nunca são meramente descritivas, neutras e imparciais, como 
tende a ser assumido por muitos sociólogos e antropólogos; 

���� Estas concepções podem ser hierarquizadas em nome de princípios ligados ao domínio do dever 
ser, não do ser; 

���� Estes princípios constituem a melhor base para o respeito pela diferença e aceitação de um 
relativismo não radical; 

���� O pressuposto da neutralidade cai, finalmente, na doença de que pretendia ser a cura, isto é, 
aceita como válidas todas as concepções morais existentes quando, à partida, pretendia ser 
rigorosamente neutro, puramente descritivo e meramente factual. 

 
2.3.1.2 – Fenomenismo 
Ao assumir que não podemos classificar uma conduta de moral ou imoral sem conhecermos as razões 
(cognitivas) que estão por detrás dela, Kohlberg (1984) quis salientar que qualquer conduta classificada de 
moral deve ser olhada menos do ponto de vista do observador exterior e mais do que ela significa para o 
próprio sujeito. Olhada, portanto, do ponto de vista das motivações cognitivas que lhe estão subjacentes, 
já que são estas que a tornam verdadeiramente significativa. Mentir, em si mesmo, não tem muito 
significado moral. Passa a tê-lo quando tem em vista a obtenção de um ganho pessoal, sendo então 
altamente imoral, ou o impedimento da ocorrência de uma grave injustiça, sendo então altamente moral. 
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Mas considerar que os juízos morais por detrás da conduta são centrais para a psicologia moral é 
defender o que se chama uma abordagem fenomenológica, razão pela qual o fenomenismo é também 
um pressuposto metaético em Kohlberg (1984). Por outras palavras, na teoria de Kohlberg, a acção moral 
implica ser objectivamente moral, no sentido em que corresponde, em geral, à exibida pelos sujeitos de 
pensamento moral mais avançado, e ser também subjectivamente moral, na medida em que é enformada 
por razões consistentes com os princípios da chamada moralidade pós-convencional (Kohlberg & Candee, 
1984). 
 
Em síntese, tal pressuposto assume que o juízo moral é uma componente central da acção moral e que se 
queremos compreender a conduta moral então o juízo moral [subjacente] deve ser avaliado. 
 
2.3.1.3 – Universalismo 
Vimos atrás que o pressuposto da não neutralidade recusa o relativismo ético e advoga a existência de 
princípios éticos, princípios que, embora não sejam respeitados por todos, seria bom que o fossem do 
ponto de vista do dever ser. Não sendo embora universais em termos factuais, faz sentido defender a sua 
aplicação universal de um ponto de vista ideal. Se não são universais, são, pelo menos, 
universalizáveis, quer dizer, extensíveis a toda a parte se tivermos em conta o que seria uma sociedade 
justa e boa no mundo que agora é o nosso. É este tipo de universalismo que constitui outros dos 
pressupostos metaéticos de Kohlberg. 
 
Além destes argumentos, a defesa do universalismo na teoria de Kohlberg deveu-se também à sua 
constatação de que há um conjunto de considerações morais que existem praticamente em todas as 
culturas e a que chamou normas e elementos morais. As normas referem-se a considerações em nome 
das quais se escolhe um certo valor ou alternativa de acção nos seus dilemas. Os elementos referem-se 
a considerações que justificam, por sua vez, a escolha de uma certa norma. 
 
IMPORTANTE – Pág. 68 
(Quadro 5 – Elementos e normas morais segundo Colby e Kohlberg (1987a) 
 
2.3.1.4 – Prescritivismo 
Porque pertence ao domínio do que deve ser, não do que é, a moralidade apela para o normativo e 
prescritivo, não para o factual e descritivo. Além disso, não faria sentido defender a aplicação de um 
conjunto de princípios universalizáveis que não fossem, depois, de natureza prescritiva ou de carácter 
obrigatório. De outro modo, o pressuposto do prescritivismo e outro dos pressupostos metaéticos da teoria 
de Kohlberg (1984), teoria que sustenta, portanto, que a linguagem e os juízos morais são 
fundamentalmente prescritivos, não descritivos. 
 
Em síntese, o pressuposto do prescritivismo defende que: 

3. os juízos morais expressam obrigações de acção, não previsões sobre ela; 
4. têm a ver com o que é desejável de um ponto de vista moral, não desejado de um ponto de vista 

psicológico. 
 
2.3.1.5 – Cognitivismo 
Já dissemos que a teoria de Kohlberg concede ênfase especial, não às emoções morais, como 
geralmente acontece na teoria psicanalítica, não aos comportamentos morais considerados de um ponto 
de vista externo, como tende a ocorrer na teoria da aprendizagem social, mas antes às razões cognitivas 
que estão por detrás das acções aparentemente morais ou imorais. De outro modo, o cognitivismo é outro 
pressuposto importante da teoria de Kohlberg, pressuposto que é quase um corolário lógico do 
fenomenismo. Em conjunto, estes pressupostos permitem reconhecer diferenças de moralidade em 
comportamentos aparentemente semelhantes. 
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Em favor do pressuposto cognitivista joga também a ideia polémica de Kohlberg (1971) de que aquele 
que conhece o bem escolhe o bem, na medida em que esta afirmação parece proclamar que o 
conhecimento moral, só por si, leva à acção moral. 
 
Mas convém dizer, por agora, que o pressuposto do cognitivismo, em Kohlberg, não significa, como se 
pensa por vezes (Bandura, 1991), que a acção moral não tem lugar na sua teoria. Por um lado, como já 
referimos, Kohlberg defendeu que, para ser moral, uma acção tem de ser também objectivamente moral, 
o que significa que a cognição moral, só por si, não garante a moralidade (elevada) de certas acções. Por 
outro, para Kohlberg, a moralidade é uma questão de escolha e decisão, não uma de utilizar conceitos 
abstractos, como o da “justiça” por exemplo. 
 
2.3.1.6 – Formalismo 
Na avaliação do desenvolvimento psicológico, quase sempre se dá mais importância à forma ou estrutura 
da resposta do que ao seu conteúdo. No caso de um juízo perante um certo dilema moral, hipotético ou de 
vida real, o conteúdo da resposta está na alternativa ou valor escolhido (e.g., professor deve/não deve 
faltar às aulas) e a estrutura está na razão apresentada para justificar a opção inicial (e.g., não deve faltar 
porque se espera de um professor que não falte às aulas, estrutura ou razão de estádio 3). 
 
Não obstante a teoria de Kohlberg atribuir importância ao conteúdo da resposta e ao lado objectivo da 
moralidade, atribui, em geral, mais importância à estrutura e à forma de resposta, razão pela qual o 
formalismo é outro dos seus pressupostos. Tal como acontece com os pressupostos do fenomenismo e do 
cognitivismo, o pressuposto do formalismo permite hierarquizar juízos morais que têm o mesmo conteúdo, 
ou então igualizar outros que têm conteúdos diferentes. Como já apareceram exemplos do primeiro tipo, 
considere agora os dois seguintes juízos, que correspondem a respostas dadas realmente por duas 
pessoas no mais conhecido dilema de Kohlberg (1984), o dilema de Heinz (Pág. 71). 
 
2.3.1.7 – Construtivismo 
A teoria de Kohlberg assume o pressuposto do construtivismo na medida em que defende que as 
concepções morais da pessoa resultam da interacção diária com o seu meio social, bem como da 
coordenação dos diversos pontos de vista que tal interacção sempre ocasiona, argumentando ainda que 
tais interacções e coordenações não são redutíveis à influência incontornável do social e do biológico. Nas 
palavras de Kohlberg (1984), os princípios morais que uma pessoa tende a ver como parte integrante e 
fundamental de si são para ser entendidos como construções de desenvolvimento, não como axiomas a 
priori, ou induções a partir de experiências passadas. 
 
Se aceitamos que as concepções morais são sobretudo o resultado da simples exposição a influências 
vindas do exterior, então isso parece significar que o raciocínio moral pode ser ensinado mais ou menos 
directa e passivamente. 
 
Ao invés, quando se assume que o desenvolvimento do pensamento moral exige interacções constantes, 
coordenações contínuas e reestruturações frequentes, então as pessoas são também responsáveis pelo 
seu próprio desenvolvimento. 
 
 
2.3.1.8 – Orientação para a justiça 
A teoria de Kohlberg é, claramente, uma teoria mais orientada para os princípios do que para as normas. A 
orientação para os princípios é mesmo o distintivo dos seus estádios mais avançados, os estádios de 
moralidade pós-convencional (estádios 5 e 6). Ao invés, a orientação para as normas (legítimas) é 
característica dos estádios de moralidade convencional, uma forma de moralidade menos moral e justa do 
que a pós-convencional. 
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Orientada para princípios, mais do que para normas, a teoria de Kohlberg (1971) assume ainda que o 
princípio moral básico é a justiça e não nenhum dos outros princípios substantivos de moralidade (utilidade 
social, benevolência e eudaimonismo). 
 
Este pressuposto da orientação para a justiça é consistente com os outros aspectos da sua teoria: 

� Que virtudes não há muitas, uma apenas, a justiça; 
� Que os estádios de raciocínio moral são, em última instância, estádios de pensamento para a 

justiça; 
� Que, enquanto forma de educação moral, a educação para a justiça é mais moral do que a 

educação para o carácter (agora chamam-lhe educação para a cidadania) e para a 
clarificação de valores. 

 
A ênfase de Kohlberg na ética da justiça (não tratar os outros injustamente) tem alimentado a obra de 
Carol Gilligan (1997) e a sua polémica com a teoria de Kohlberg. Gilligan acusa a teoria de kohlberg 
de andar em torno da ética da justiça, em detrimento da ética do cuidado (não abandonar quem está em 
necessidade); esta ética acrescenta Gilligan, domina as mulheres, sendo os homens mais orientados para 
a ética da justiça. 
 
2.3.2 – Níveis de raciocínio moral 
Depois de um programa ambicioso de investigações empíricas, onde se destaca o acompanhamento 
longitudinal durante 20 anos de uma amostra inicial de sujeitos de 10, 13 e 16 anos, Kohlberg defendeu 
que o desenvolvimento do pensamento moral começa por ser de nível pré-convencional, transforma-se, 
depois, em convencional e pode chegar, por fim, ao nível pós-convencional. 
 
O nível pré-convencional (crianças antes dos 9 anos e alguns adolescentes) expressa a moralidade de 
alguém que se considera fora das normas e convenções, de alguém que tende a equacionar as questões 
em torno dos direitos e deveres, justiça e bem-estar em termos sobretudo pessoais. 
 
A moralidade convencional (maioria dos adolescentes e adultos) expressa o nível moral de alguém que 
tende a equacionar tais questões a partir de dentro das normas e convenções que vigoram na vida social. 
De alguém, portanto que se assume como vivendo em sociedade e que tende a subordinar as 
necessidades individuais ao ponto de vista e às necessidades do grupo. 
 
O nível pós-convencional (alcançado por uma minoria de adultos, depois dos 20-25 anos) é o nível de 
alguém que assume que há um conjunto de princípios morais que têm prioridade sobre todas as normas e 
códigos. São as pessoas, finalmente, que justificam todas as normas e códigos, não o contrario. Numa 
palavra, o nível pós-convencional reflecte a relatividade das normas e está mais preocupado com a 
transformação do que com a manutenção da sociedade. 
 
2.3.3 – Estádios de raciocínio moral 
De modo resumido, cada estádio reflecte um modo relativamente estruturado de pensar as situações que 
envolvem questões de direitos e deveres, justiça e bem-estar do outro, algo a que se chama orientação 
moral. E, por sua vez, esta orientação ou filosofia moral expressa uma determinada perspectiva sócio-
moral. A perspectiva sócio-moral é o modo como a pessoa distingue, coordena e hierarquiza os pontos de 
vista e interesses dos sujeitos envolvidos em situações onde tais questões são relevantes. 
 
Importante – Quadro 6, página 76 
Níveis e estádios de raciocínio moral segundo Kohlberg 
 
2.3.3.1 – Estádio 1: Castigo e obediência 
A orientação para o castigo e para a obediência é típica deste estádio. Nos raciocínios correspondentes 
a este estádio, é bom e justo tudo o que evita o castigo e se conforma à vontade e poder das figuras de 
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autoridade (autoritária). O dever baseia-se em necessidades externas e objectivas, as normas são 
entendidas à letra e, por isso, é feio e mau desobedecer-lhes. É um estádio que lembra a moralidade 
heterónoma de Piaget. Um estádio, por conseguinte, onde dominam as ideias de castigo automático, 
responsabilidade objectiva, sanções expiatórias e justiça imanente. 
 
Subjacente a esta orientação moral, está uma perspectiva sócio-moral egocêntrica. Em geral, esta 
perspectiva é entendida mais em termos físicos do que psicológicos. 
 
2.3.3.2 – Estádio 2: Interesses e troca 
Neste estádio, moralidade do oportunismo, calculismo e interesses individualistas, é justo e correcto tudo o 
que evita custos e traz ganhos, materiais em especial, para o próprio. Ou estão para o outro, mas 
entendido como alguém que, à semelhança do próprio, se rege por razões instrumentais e de mera troca 
de interesses, influências e favores. É o estádio da moralidade do cada um que se arranje ou do eu não 
tenho nada a ver com isso. A orientação moral é pragmática, hedonista e individualista. 
 
À semelhança do estádio 1, o estádio 2 lembra também a moralidade heterónoma de Piaget. A diferença 
reside no facto dos juízos de estádio 2 apelarem já para uma perspectiva sócio-moral que pode tomar em 
conta dois pontos de vista, embora envolvendo mais acções externas que sentimentos internos, e 
considerados em sucessão (farei mal a quem me fizer mal; e bem a quem me fizer bem), não 
simultaneamente (não me vingo de quem me faz mal porque também não gosto que se vinguem de mim 
quando procedo de modo menos correcto). 
 
2.3.3.3 - Estádio 3: Afecto e aprovação interpessoal 
Tratando-se de um estádio de nível convencional, nos juízos de estádio 3, aparece a ideia de que é justo e 
correcto actuar de modo a ir de encontro ao que os outros, em especial os que nos estão mais próximos 
(em casa e no trabalho) esperam (estereotipadamente) de nós. E, ainda mais, de modo a mostrar-lhes que 
somos pessoas decentes, afectivas, honestas e cheias de bons motivos. Os estereótipos de bom 
professor, boa mãe e bom cidadão são dominantes. De outro modo, há uma orientação para a aprovação 
interpessoal, procura da boa imagem, algo que Kohlberg designou por moralidade do bom menino. 
Que parece expressa por exemplo, na ideia de que um professor nunca deve faltar às aulas. 
 
O apelo à regra de ouro, ou o colocar-se no ponto de vista de uma terceira pessoa que faz o papel de um 
eu observador (Mead, 1934), é um aspecto distintivo da perspectiva sócio-moral que enforma o raciocínio 
de estádio 3. Isto é, neste tipo de raciocínio, aparecem distinguidas as perspectivas em confronto (o que 
não acontece no estádio 1) e elas são coordenadas e hierarquizadas, não pelo apelo a interesses 
meramente concretos e individualistas (estádio 2), mas pelo apelo a uma terceira pessoa afectiva, 
relacional e que gosta de resolver os problemas de modo a que todos se sintam bem e felizes. 
 
2.3.3.4 – Estádio 4: O respeito pela lei e pela ordem 
No estádio 4, moralidade do respeito pela lei e pela ordem, é justa e correcta toda a acção que está de 
acordo com os direitos e deveres consagrados legalmente e com os quais nos comprometemos 
quando aceitámos desempenhar uma certa profissão. É, de certo modo, a moralidade implícita nos 
códigos deontológicos de muitas profissões. Ao invés do estádio 3, orientado para uma moralidade 
afectiva e relacional, o estádio 4 está orientado para uma perspectiva mais geral e institucional, a 
perspectiva das normas e dos códigos socialmente aceites e partilhados. Trata-se de uma orientação para 
a manutenção do sistema social, algo bem distinto da orientação para a sua transformação e que é típica 
dos estádios pós-convencionais. 
 
Na perspectiva do estádio 4, portanto, as pessoas compreendem que a prossecução de interesses 
individuais é apenas legítima quando é consistente com a manutenção do sistema sócio-moral como um 
todo. De outro modo, há uma clara diferenciação de perspectivas, perspectivas que são balanceadas 
cuidadosamente de modo a que a solução final garanta quer a coerência e a imparcialidade externas, 
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expressas, em geral, pelas leis públicas, quer a coerência e a imparcialidade internas, expressas, em 
geral, no sentido de honra, auto-respeito e carácter. 
 
2.3.3.5 – Estádio 5: O respeito pelos princípios 
Durante muito tempo, Kohlberg falou de dois estádios de moralidade pós-convencional. O estádio 5, 
orientado para o relativismo da lei, os acordos livremente estabelecidos e o maior bem para o maior 
número; e o estádio 6, orientado para o ponto de vista moral, racional e universal ou para os princípios 
éticos reversíveis e universalizáveis. A diferença era mais de grau do que de natureza, já que a 
subordinação das normas aos princípios era essencial em ambos. Enquanto no estádio 5 tal subordinação 
era apenas intuída, no estádio 6 era claramente reconhecida e assumida. 
 
Porque se trata de um estádio pós-convencional, a orientação moral deste estádio é para a transformação 
social. Este aspecto decorre do facto de ser distintivo dos juízos formulados segundo a estrutura sócio-
moral do estádio 5 reconhecer a relatividade de todos os códigos e normas. O que é outro modo de dizer 
que a moralidade pós-convencional é uma moralidade orientada para os princípios éticos auto-escolhidos. 
Outra marca fundamental do pensamento moral típico d estádio 5 é a preocupação com aspectos de 
justiça processual ou justiça ligada aos procedimentos, uma preocupação geralmente ausente nos 
estádios pré-convencionais. Como já sabe, Kohlberg referiu de modo especial a preocupação com a 
reversibilidade ideal, uma espécie de regra de ouro de segunda ordem, na medida em que, quando 
assumida, a pessoa não se limita a colocar-se no ponto de vista de um outro, implicado de modo directo 
no confronto de interesses em causa, mas no ponto de vista de todos os outros, quer dizer, mesmo 
daqueles não implicados, ou implicados muito indirectamente, em tal situação. Como já referi 
anteriormente, o cuidado pós-convencional de proceder à reversibilidade ideal, no sentido de se chegar à 
solução mais justa possível, também pode ser formulado na linguagem do imperativo categórico (Kant, 
1960), véu de ignorância (Rawls, 1993) ou situação de comunicação ideal (Habermas, 1979). 
 
A perspectiva sócio-moral dos estádios pós-convencionais é, por isso, a perspectiva de alguém que adopta 
o ponto de vista moral, quer dizer, que pensa e age de modo a que as suas decisões passem no teste da 
universalidade (advogaria eu esta decisão, fosse onde quer que fosse?) e da reversibilidade (aceitaria 
eu esta decisão, se tivesse de trocar de posição e ocupar o lugar de um outro qualquer?). 
 
A existência destes níveis e estádios em culturas diversas é um assunto polémico. Aqui chega dizer: 
       a) Que há bastante acordo em se aceitar que tais níveis e estádios não são apenas realidades da 
cultura Americana ou Ocidental, tendo sido constatado também em outras culturas; 
       b) Que os estádios pós-convencionais podem ser estádios mais culturais ou relacionados com a 
educação formal do que, propriamente, estádios de desenvolvimento natural ou verdadeiros estádios de 
desenvolvimento; 
       c) Que, embora lembrem a moralidade pós-convencional, certas formas de pensamento de culturas 
mais tradicionais, como a ideia de comunitarismo, por exemplo, não têm muito, se é que têm algum lugar 
na teoria e sistema de avaliação de Kohlberg. 
 
2.4 – Além de Kohlberg 
A universalidade dos estádios de raciocínio de Kohlberg é apenas um dos aspectos polémicos da sua 
teoria. Muitos outros têm merecido reserva, mesmo discordância profunda, de outros investigadores do 
desenvolvimento sócio-morla. 
 
Importante – Quadro 7, página 82 
Kohlberg e alguns dos seus descontentes. 
 
2.4.1 – Gilligan e a ética do cuidado  
Segundo Carol Gilligan (1997), a obra de Kohlberg sobre o desenvolvimento sócio-moral comete uma 
omissão que é grave em si mesma e, mais grave ainda, pelas suas consequências relativamente às 
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mulheres. Na ideia desta conhecida estudiosa do desenvolvimento moral, a omissão reside no 
esquecimento da ética do cuidado ou da responsabilidade, uma ética que diz que não devemos 
abandonar quem se encontra em necessidade e que devemos fazer tudo para estarmos afectivamente 
próximos dos outros. 
 
Na opinião de Gilligan esta ética está nos antípodas da ética da justiça, omnipresente na teoria de 
Kohlberg, na medida em que enquanto a ética do cuidado remete para: 

���� Intimidade, 
���� Relação, 
���� Interdependência. 
 

A ética da justiça remete para: 
���� Separação, 
���� Autonomia, 
���� Independência. 
 

De outro modo, na opinião de Gilligan e seus defensores, a teoria de Kohlberg apela em excesso para 
um si racional e abstracto em detrimento de um si dialógico, emocional e sensível aos contextos locais e 
narrativas pessoais. As consequências para as mulheres, argumenta Gilligan, são sexistas no seu melhor, 
duplamente machistas no seu pior. 
 
Além de esquecer a voz das mulheres e os seu modo dominante de olhar para as questões morais, a 
teoria de Kohlberg, continua Gilligan, considera ainda de estádio 3 tudo o que se aproxima desta 
orientação emocional, ao passo que considera de estádio 4 tudo o que se aproxima da ideia de justiça 
igualitária e imparcial, expressa no respeito pela lei enquanto consciência colectiva. Dadas as suas 
preocupações com a ética do cuidado, as mulheres são transformadas, assim, em candidatas naturais ao 
estádio 3; e os homens, dado o seu interesse pelas questões de justiça e da lei, em candidatos naturais ao 
estádio 4, mais avançado do que o estádio 3. 
 
 
E haja ou não lugar na obra de Kohlberg para a ética do cuidado e da responsabilidade, é seguro que 
Gilligan ajudou a dar-lhe visibilidade. E é também indiscutível que o apelo às histórias de vida e 
narrativas pessoais, algo que Gilligan valorizou, em conjunção com o recurso a dilemas de vida real, 
como o de abortar ou não, por exemplo, constitui um modo privilegiado de aceder e compreender as 
vivências e vicissitudes morais de qualquer pessoa. 
 
Importante – Caixa 4, página 84 
Perguntas possíveis num dilema da vida real 
 
Falta fundamento científico a diversos aspectos das críticas de Gilligan; outros, há que são simplesmente 
ideológicos; e há outros que são mesmo incompreensíveis. Por exemplo, a ideia de que as mulheres se 
situariam abaixo dos homens no sistema de estádios de Kohlberg não corresponde à verdade (Walker). 
 
São as mulheres mais orientadas para cuidado e os homens para a justiça? 
Os dados, entre os quais alguns obtidos com crianças Portuguesas (Lourenço,1991), são contrários a 
Gilligan. Se há pesquisas que mostram que as raparigas e as mulheres estão mais atentas ao cuidado do 
que à justiça, há outras onde se passa o oposto, o mesmo ocorrendo em relação aos rapazes e aos 
homens. 
 
Não há lugar na teoria de Kohlberg para a ética do cuidado? 
A minha resposta honesta, como a de outros autores (Rest, 1989), é que há e muito. O seu estádio 3, por 
exemplo, é um estádio caracterizado, embora mais em termos de conteúdo do que de forma, em função 
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de preocupações relacionais, afectivas e empáticas, tudo considerações muito articuladas com a ética do 
cuidado reivindicada por Gilligan. 
 
Kohlberg (1984) sempre assumiu, pelo menos de modo tácito, que a sua ética da justiça incluía a ética do 
cuidado e da benevolência, já que, a seu ver, as preocupações de cuidado podem ser incluídas numa ética 
universalista de respeito pela pessoa. A crítica de Gilligan tê-lo-à levado, contudo, a dizer expressamente 
que a sua ideia de respeito pelas pessoas envolve justiça e benevolência. 
 
Ao atribuir às mulheres uma orientação dominante para o cuidado, Gilligan quis dar-lhes voz, nisto se 
querendo demarcar das teorias dominantes de desenvolvimento psicológico, como as de Freud, Kohlberg 
ou Piaget, que acusa de desvalorizarem a mulher no que aos ideais de justiça refere. Não é sem uma 
ponta de ironia, contudo, que o tenha feito servindo-se de um estereótipo desde há mito denunciado como 
apelando para uma diferença sem sentido entre homens e mulheres: que ao estatuto expressivo da 
mulher, se contrapõe o estatuto instrumental do homem.  
 
2.4.2 – Turiel e o domínio convencional 
Se Gilligan critica a obra Kohlberg por não ter incluído na moralidade o que lá devia estar, a ética do 
cuidado, Elliot Turiel (1983) critica-a por ter incluído no domínio moral o que lá não devia aparecer, o 
domínio convencional ou das convenções sociais. Trata-se de dois domínios distintos, reclama Turiel, 
razão pela qual ele tem proposto uma teoria de desenvolvimento moral alternativa à teoria de Kohlberg, 
teoria conhecida por abordagem de domínios dentro do conhecimento social.  
No dizer de Turiel, enquanto as prescrições morais (como não roubar ou não mentir, por exemplo) têm a 
ver com obrigações baseadas nos conceitos de justiça, bem-estar e direitos e são analiticamente 
independentes dos sistemas de organização social, as convenções sociais (como não tratar os 
professores por tu ou não comer com as mãos, por exemplo) são...consensos de conduta que regulam as 
interacções dos indivíduos dentro dos sistemas sociais. 
 
Sendo assim, prossegue Turiel, Kohlberg errou porque coloca a orientação para as convenções e 
expectativas sociais, não como uma orientação em elação a um domínio distinto do moral, o domínio 
convencional, mas como um nível ou patamar de desenvolvimento (moralidade convencional) dentro de 
um único domínio, o domínio moral. Esta distinção conceptual faz ainda mais sentido, quando se sabe que 
várias dezenas de investigações mostram, de facto, que as crianças, a partir dos 4-5 anos, ou mesmo 
antes, distinguem já claramente as transgressões morais (empurrar um colega) das transgressões 
convencionais (ir de pijama para a escola). 
 
Este mais do que comprovado poder das crianças para distinguirem desde cedo as normas morais das 
normas convencionais – como também das chamadas normas de prudência (ter cautela com a faca 
quando se corta pão) e das preferências pessoais (convidar para os anos quem bem se quiser) – tem 
sido interpretado por Turiel e os seus defensores como um sinal claro de que as crianças têm já um 
sofisticado conhecimento moral. 
 
Mas a abordagem de Turiel é, a meu ver, problemática em vários aspectos, em especial quando, contra 
Piaget e Kohlberg, interpreta o poder das crianças para distinguirem a moralidade da convenção como se 
isso fosse um sinal claro da sua já enorme competência moral (Lourenço): 

���� Em primeiro lugar, o facto das crianças distinguirem as normas morais das normas da 
convenção não significa que a moralidade e a convenção devam ser tratadas como domínios 
conceptuais distintos. 

���� Em segundo lugar, a ideia de Kohlberg de considerar que a pessoa que reduz as questões 
morais a questões de normas e expectativas sociais representa um certo nível de 
desenvolvimento moral (moralidade convencional) é uma ideia bem mais típica de uma 
perspectiva desenvolvimentista do que a ideia de Turiel de fazer da moralidade e da 
convenção apenas dois domínios distintos e separados. 
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���� Em terceiro lugar, para fazer sentido da separação entre os domínios moral e convencional, 
Turiel teve de exagerar a contingência e a relatividade das normas convencionais, por um 
lado, e a obrigatoriedade e a universalidade das normas morais, por outro. 

���� Em quarto lugar, a sua ideia de ver as normas morais como se de princípios morais se 
tratasse é particularmente grave, na medida em que é ela que está por detrás da sua outra 
ideia de que a criança é já um filósofo moral intuitivo, alguém muito longe do nível pré-
convencional de Kohlberg e da heteronomia moral de Piaget. 

���� De modo ainda mais específico, quando constatou, por exemplo, que as crianças julgam que 
o roubar é mau, mesmo que ocorra em outra 3escola, generalização, ou em outro país, 
universalidade, mas que ir de pijama para a escola pode não ser mau em outra escola ou país 
se isso lá fosse permitido (contingência e relatividade). 

 
Se este tipo de universalismo moral se referisse a princípios morais, seria legítimo falar da criança como 
sendo já um filósofo moral intuitivo e alguém com sofisticado conhecimento moral. Só que as situações 
experimentais de Turiel envolvem normas morais, não princípios morais. De outro modo, não descrevem 
situações ou conflitos, como roubar para salvar uma vida humana, por exemplo onde semelhante acto, em 
vez de ser errado e algo a não ser feito, como sempre acontece nos estudos de Turiel, seria correcto e 
mesmo obrigatório se fosse adoptado um ponto de vista moral. Numa palavra, Turiel apresenta teses 
fortes quanto ao conhecimento moral das crianças, que já são filósofos morais intuitivos, mas situações 
experimentais fracas, situações que põem em jogo normas morais, não princípios morais. O que o levou 
a tomar o simples conhecimento que a criança tem de certas normas morais, conhecimento meramente 
informativo ou pseudo obrigação moral, como se ele fosse verdadeira obrigação moral ou o 
conhecimento moral orientado por princípios que Kohlberg tinha em mente quando falava de moralidade 
pós-convencional e da qual a criança ainda está muito distante. 
 
2.4.3 – Eisenberg e o domínio pró-social 
A obra de Kohlberg concede relevo especial ao raciocínio da pessoa em contextos onde o papel das 
proibições, normas e obrigações formais está claramente em jogo, como é bem visível no dilema 
enfrentado por Heinz de assaltar ou não a farmácia para roubar o medicamento para a sua mulher. Trata-
se de analisar o raciocínio moral das pessoas em dilemas morais, dilemas mais relacionados com os 
deveres negativos de que positivos, ou com a moralidade do dever mais do que com a moralidade do 
bem. O contributo de Nancy Eisenberg para o desenvolvimento sócio-moral passa sobretudo pelos seus 
estudos sobre a moralidade do bem, mais do que do dever, e sobre o raciocínio e a conduta pró-social, 
mais do que sobre o raciocínio e a conduta moral. 
Ao invés do raciocínio moral, o raciocínio pró-social, às vezes chamado também de raciocínio moral 
positivo, é um raciocínio a respeito de dilemas morais (pró-sociais) em que as necessidades e desejos de 
uma pessoa entram em conflito com os de uma outra, em contextos onde o papel das proibições, normas 
de autoridade e obrigações formais é mínimo. 
 
De uma forma breve, o contributo de Eisenberg passa sobretudo pelos seus estudos sobre as diversas 
categorias de raciocínio pró-social, categorias que, embora possam associar-se a certas idades, não 
definem estádios de pensamento pró-social, ao contrário das formas de raciocínio moral na obra de 
Kohlberg. Para ilustrar, considere o dilema, aludido e cima, de ter de decidir se ajuda ou não o tal 
automobilista à custa do seu tempo de praia. Digamos que decidiu ajudar e que apresenta certas razões 
para o fazer. É provável que as suas justificações possam ser integradas em uma das diversas formas de 
raciocínio pró-social de Eisenberg, mais ou menos assim: 

• Ajudei porque essa era a decisão decente a tomar. Porque apela para estereótipos sociais, trata-
se de um raciocínio pró-social estereotipado. 

• Ajudei porque essa era a solução que todos tomariam como correcta. Porque apela para o modo 
como terceiros vêem a situação em causa trata-se de um raciocínio pró-social orientado para a 
aprovação interpessoal. 

• Ajudei porque o automobilista não conseguia resolver o problema que tinha no seu automóvel. 
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Porque apela para uma carência concreta sentida por outrem, trata-se de um raciocínio pró-social 
orientado para as necessidades do outro. 

• Ajudei porque acredito nos valores da solidariedade entre as pessoas. Porque apela para padrões 
de consciência, trata-se de um raciocínio pró-social orientado para valores interiorizados. 

 
Por exemplo, num conjunto de pesquisas que efectuei há vários anos (Lourenço), verifiquei que as 
crianças mais generosas e altruístas (e mais velhas, em geral) são as que mais vêem ganhos (materiais, 
psicológicos e morais) nos actos pró-sociais, construção de ganhos, e que as menos generosas (e mais 
novas, em geral), ao invés, tendem a ver tais actos, não em termos de construção de ganhos, mas de 
percepção de custos. 
 
Em favor da importância de se ter em conta o desenvolvimento pró-social no âmbito do desenvolvimento 
sócio-moral, fala o facto de se saber, por exemplo, que as crianças mais altruístas são mais populares, 
autoconfiantes e emocionalmente estáveis do que as menos altruístas. O que realça o contributo dos 
estudos de Eisenberg (1986) para a nossa compreensão do desenvolvimento moral; o interesse em incluir 
a capacidade de raciocínio pró-social entre as competências sociais da criança; e a necessidade de 
pensar nesta competência em programas de promoção do desenvolvimento social. 
 
2.4.4 – Enright e a questão do perdão 
As tensões entre a justiça e o perdão ou misericórdia são antigas. O que, além de mais, se deve ao facto 
da justiça procurar soluções reversíveis para os conflitos de interesse e o perdão tender para actos super-
rogatórios, actos que vão, digamos assim, além da chamada do dever. Se alguém nos ofende gravemente, 
em nome da justiça, podemos reclamar, por exemplo, que o mal feito seja reparado, tanto quanto isso é 
possível. Mas também podemos perdoar e, de um ponto de vista pessoal, nada exigir de quem nos 
ofende, nem meso o compromisso de não repetir ofensas no futuro, em relação a nós ou mesmo em 
relação a qualquer outra pessoa. Em vez de justiça, portanto, apelamos para o amor, a benevolência e a 
misericórdia, tudo conceitos muito próximos do perdão. 
 
No âmbito do desenvolvimento sócio-moral, Robert Enright e os seus colaboradores têm sido dos poucos 
autores interessados em estudar o desenvolvimento do perdão. Do perdão interpessoal ou entre pessoas, 
não do perdão legal ou institucional; e do ponto de vista de quem perdoa ou foi ofendido, não do ponto de 
vista de quem ofendeu e procura o perdão.  
De certo modo, os estudos de Enright sobre o perdão no âmbito do desenvolvimento moral apelam para a 
ideia de moralidade positiva, uma ideia que, como já sabe, está também presente no interesse de Gilligan 
(1997) pela ética do cuidado, e de Eisenberg (1986) pelo domínio pró-social. Deste ponto de vista, há algo 
de comum entre estes três autores na sua relação com a teoria de Kohlberg. 
 
O contributo de Enright para o tema do desenvolvimento sócio-moral anda em torno do estudo do perdão, 
nomeadamente em redor dos quatro seguintes aspectos, aspectos que referimos aqui de modo muito 
sintético: a definição de perdão; os estádios de desenvolvimento do perdão; a contestação das muitas 
vulnerabilidades que muitos vêem no perdão; e a tese de que o mecanismo cognitivo subjacente aos 
actos de perdão não é a reciprocidade postulada por Piaget (1973), mas uma operação cognitiva mais 
geral a que Enright (1994) chama identidade abstracta. 
 
São muitos os fenómenos que, na opinião de Enright (1991, 1994), são vistos como sinónimos de perdão 
interpessoal. Perdão legal, reconciliação, desculpa e indiferença são apenas alguns deles. 
Enright (1991) define o perdão como a superação de juízos e afectos negativos [de uma pessoa] em 
relação ao [seu] ofensor, não por pensar que ela não tem direito a expressar tais juízos e afectos, mas 
pelo seu profundo empenho em ver o ofensor com compaixão, benevolência e amor reconhecendo ao 
mesmo tempo que ela pôs de lado o direito a tais juízos e afectos (p. 126). esta definição torna-se ainda 
mais complexa quando se toma consciência que o perdão envolve aspectos afectivos, cognitivos e de 
comportamento. A pessoa que perdoa desiste, por exemplo, de ressentimento, desdém ou ódio em relação 
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ao ofensor, aspecto afectivo; recusa, por exemplo, as ideias de vingança e de condenação que lhe podem 
ocorrer, aspecto cognitivo; e nunca pratica, por exemplo, actos de vingança ou de retaliação que lhe 
podem ocorrer, antes expressa actos de benevolência e de amor, aspecto de comportamento. 
 
Visto como uma decisão interior de amor sem condições, o perdão não se confunde com a 
reconciliação, que implica que o ofendido e o ofensor cheguem a acordo em termos de fazer algo para 
modificar a relação entre eles; não se confunde também com a desculpa, porque quando o ofendido 
desculpa ainda podem persistir resquícios de ressentimento que são incompatíveis com o verdadeiro 
perdão; e muito menos se confunde com a indiferença, já que o perdão é um empenho activo de quem é 
ofendido para ver o outro como alguém digno de amor, benevolência e compaixão. 
 
Na sua obra pioneira sobre o desenvolvimento moral, Piaget (1973) também se referiu ao perdão, 
expressando que os actos de perdão só ocorrem quando a pessoa é capaz de propor soluções para 
conflitos interpessoais que vão além da perspectiva do olho por olho e que tomam em conta a regra de 
ouro, a ideia de que não devemos fazer aos outros o que também não queremos que eles nos façam. De 
outro modo, é difícil conceber a existência de acto de perdão sem se assumir esta ideia de reciprocidade, 
razão pela qual, segundo Piaget, a emergência do perdão ocorre por volta dos 11-12 anos, altura em que 
a criança, no início da sua puberdade, passa a exibir formas diversas de moralidade autónoma. Para 
Enright, contudo, esta ideia de Piaget de que a reciprocidade é o mecanismo cognitivo por detrás do 
perdão não é aceitável. 
 
Importante – Quadro 8, Página 96 
Estádios de desenvolvimento da ideia de perdão (Enright, 1994) 
 
Argumenta-se, por exemplo (Enright): 

� Que o perdão representa uma fraqueza de quem perdoa, que desiste da procura de uma 
solução justa;  

� Que é um jogo de poder, na medida e que afirma a superioridade moral de quem perdoa; 
� Que pode ser um incentivo à prática do crime, porque isenta de responsabilidades quem o 

comete; 
� Que é uma impossibilidade lógica porque, depois de praticada, uma injustiça não pode 

deixar de existir; 
� Ou que provoca sentimentos de inferioridade em quem é perdoado, que percebe que errou 

e que não lhe são pedidas responsabilidades. 
 
2.4.5 – Rest e o modelo dos quatro componentes 
O contributo de Jim Rest, estudante de Kohlberg, para o estudo do desenvolvimento sócio-moral deve-
se, fundamentalmente, aos dois seguintes aspectos: 

� À proposta de um modelo, modelo dos quatro componentes, que é suposto incluir pelo 
menos os quatro maiores processos (psicológicos) que levam ao comportamento moral; 

� À construção de um instrumento de avaliação do pensamento moral conhecido por DIT 
(Defining Issues Test; tese de definir valores morais, Rest, 1979-1986), que é, um modo 
objectivo e estandardizado de avaliar o pensamento moral, muito mais simples, mas muito 
menos profundo, do que o proposto inicialmente por Kohlberg. 

� Chega dizer por agora que o DIT é um instrumento de reconhecimento e escolha de 
afirmações de conteúdo moral que são apresentados à pessoa e que a metodologia de 
avaliação do pensamento moral segundo Kohlberg é um instrumento de produção de 
opiniões e justificações da própria pessoa perante determinados dilemas morais. 

 
Com base nesses dois aspectos (modelo de quatro componentes e DIT), Rest e os seus colaboradores 
propuseram o que chamam uma abordagem neo-Kohlberguiana para o desenvolvimento moral, uma 
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abordagem que retém ideias centrais da teoria de desenvolvimento de Kohlberg, como a existência de 
formas distintas de raciocínio moral, por exemplo, e que lhe aponta algumas limitações. 
 
Com a sua proposta de um modelo de quatro componentes, Rest quis clarificar um conjunto de processos 
psicológicos que podem estar por detrás do comportamento moral e acentuar também que a compreensão 
do funcionamento moral envolve processos outros que não apenas os cognitivos. 
E quis distanciar-se ainda da ideia de Kohlberg de que quem conhece o bem escolhe o bem. 
A sua ideia é que a compreensão do funcionamento moral e a passagem da cognição moral à acção moral 
ficam facilitadas quando a tomada de decisões morais é vista em função de quatro componentes 
fundamentais: 

� O primeiro, sensibilidade moral, refere-se à interpretação de uma situação como sendo ou 
não uma situação moral. 

� O segundo, juízo moral, anda à volta do que a pessoa acha que é correcto ou não fazer-se. 
� O terceiro, motivação moral, refere-se à determinação interior da pessoa para fazer o que 

pensa que é correcto ser feito. 
� O quarto, carácter moral, refere-se à implementação efectiva da decisão tomada 

interiormente, decisão que anda associada a características da pessoa e que não têm 
necessariamente uma conotação moral, como a coragem e a força de vontade, por exemplo. 

 
Mas as novidades científicas da abordagem neo-Kohlberguiana de Rest em relação à teoria de Kohlberg 
são menores do que parece à primeira vista ou do que o próprio Rest está sinceramente convencido. 

���� Em primeiro lugar, a teoria de Kohlberg está longe de reduzir o desenvolvimento moral à sua 
componente cognitiva. A acção moral está também presente na obra de Kohlberg. Está 
presente, porque há na sua ideia de moralidade um aspecto objectivo (acção), ao lado do 
seu aspecto subjectivo (cognição); porque a moralidade, segundo ele, é mais uma questão 
de decisão e escolha em situações de conflito do que uma questão de ver princípios de 
justiça e deles falar abstractamente; e porque a sua obra é menos a obra de um académico 
distante dos problemas sociais e mais a de um cientista social cuja motivação para o estudo 
do desenvolvimento moral visava em ultima instancia, a construção de comunidades boas e 
justas, comunidades onde jamais fosse possível a ocorrência de fenómenos intoleráveis em 
termos de dignidade humana, como os horrores do Nazismo, por exemplo. 

���� Em segundo lugar, Rest dá a entender que Kohlberg coloca a acção moral na dependência 
directa da cognição moral, o que não é verdade, embora lhe atribua bastante peso, o que, de 
resto, também acontece com Rest. A seguinte afirmação é clara a este respeito: a pessoa 
pode raciocinar em termos de princípios morais, e não viver de acordo com eles…Há muitos 
factores que determinam se, numa dada situação, uma pessoa viverá de acordo com o seu 
raciocínio moral, embora o estádio moral permita prever bastante bem a acção em situações 
experimentais ou naturais. (Kohlberg). Um destes factores, são o que Kohlberg chamou 
juízos de responsabilidade. 

 
Por agora, chega dizer que, ao contrário dos juízos deônticos, que se referem ao que a pessoa pensa 
que deve fazer (não devo faltar às aulas), os juízos de responsabilidade referem-se ao compromisso 
interior da pessoa fazer realmente o que pensa que deve ser feito (não devo faltar às aulas e estou 
firmemente decidido a não faltar.) 

� Em terceiro lugar, a abordagem neo-Kohlberguiana de Rest defende que uma pessoa 
manifesta vários tipos de organização de pensamento quando toma decisões morais. De outro 
modo, que nas suas várias decisões morais, alturas há em que a pessoa pode raciocinar em 
termos de estádio 4; outras, em termos de estádio 3. 

 
Senso assim, acrescenta Rest, é preferível falar em termos de perfil de raciocínio moral, ou 
percentagens de uso de pensamento ligado a diferentes estádios, do que apenas em termos de 
estádio dominante. 
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2.4.6 – Blasi, Colby, Damon e a motivação moral 
O contributo de Augusto Blasi (1984-1995), bem como o do casal Anne Colby e William Damon (1992-
1995), andam em torno da ideia de motivação moral em geral e do pouco lugar que, no entender de todos 
eles, ela tem na teoria de Kohlberg. 
 
Para ilustrar os pontos de vista de todos eles no que à importância da motivação no desenvolvimento 
sócio-moral diz respeito, é quase obrigatório referir um estudo de Colby e Damon (1992) envolvendo 23 
adultos (12 mulheres e 11 homens), adultos que, variando embora em termos de idade, etnia, religião e 
estatuto sócio-económico, tinham em comum o facto de todos eles terem sido designados por um conjunto 
amplo de pessoas como exemplos ou modelos morais pelo seu enorme contributo em favor de causas 
ligadas à pobreza, direitos cívicos, liberdade religiosa, paz, etc. Estavam interessados em saber quais as 
razões que os teriam levado a todos a ser altamente morais e profundamente comprometidos com o bem 
comum, em todos havia três características exemplarmente presentes: 

� Certeza, 
� Optimismo, 
� Unidade de objectivos pessoais e objectivos morais. 

 
Tão motivados estavam todos para a prática do bem que, questionados sobre os custos pessoais de tal 
prática, tendiam a expressar que ela era tão importante na definição da sua própria identidade, que jamais 
poderiam desistir dos valores do respeito, justiça e verdade, por muitos custos pessoais que eles 
implicassem. De outro modo, a identificação entre os objectivos pessoais e morais era tal, que o 
sacrifício terrível seria não ser moral. Não ser moral seria mesmo perder a sua identidade e o seu sentido 
de si. 
 
Parece, pois, que a motivação moral é algo que tem de ser tido em conta para perceber por que razão 
ser moral é periférico para uns e central para outros. E também que o nível de juízo ou raciocínio moral de 
uma pessoa não determina o papel que ela atribui à moralidade na sua vida (Damon). No entender destes 
três autores (Blasi, Colby e Damon), este facto justifica que haja alternativas à teoria de Kohlberg, 
alternativas onde a motivação e as emoções morais tenham um lugar que ele não atribuiu. 
 
Na teoria de Damon, por exemplo, uma ideia de força, é que o desenvolvimento moral consiste 
essencialmente na integração de dois tipos de objectivos, pessoais e morais, objectivos que, inicialmente, 
estão grandemente afastados. Por outras palavras, os objectivos pessoais de uma criança quase nada 
têm a ver com a esfera moral. É na adolescência que o domínio de si e da moralidade se aproximam, na 
medida em que ser-se moral é algo que começa a fazer parte, por assim dizer, da personalidade do 
adolescente. Esta aproximação entre o domínio de si e da moralidade tende a acentuar-se na vida adulta e 
transforma-se em algo de integrado e uno nos modelos morais. 
 
Tem sido Blasi quem mais tem falado na importância de um si moral, nomeadamente na tradução da 
cognição moral em acção moral, uma passagem que, em seu entender, não fica bem esclarecida na teoria 
de Kohlberg. Nas palavras de Blasi: precisamos de uma teoria psicológica para explicar como é que e 
porquê a compreensão moral leva, quando leva, ao desejo de agir moralmente. A sua teoria, chamada de 
identidade moral, quer manter o papel do raciocínio e da razão, mas articulá-lo com o papel da emoção 
e da motivação. 
 
Em termos de desenvolvimento, esta integração, sustenta Blasi, é relativamente inexistente em crianças 
de 5-6 anos, que tendem a cair no que se chama o padrão do vitimizador feliz. De outro modo, as 
crianças desta idade reconhecem facilmente que, por exemplo, alguém que rouba determinada coisa faz 
mal (conhecimento ou compreensão moral), mas que se sente bem ao fazê-lo (atribuição de emoção 
imoral, não integrada e inconsistente com o respectivo conhecimento). A integração da compreensão 
moral e da emoção moral é já mais visível a partir dos 8-9 anos, em geral, altura em que as crianças já 
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tendem a atribuir emoções negativas (e morais), não positivas (e imorais) a quem rouba, porque ele fez 
mal e sente-se mal por isso. Em vez de um padrão de vitimizador feliz, o padrão é agora de um 
transgressor ou vitimizador infeliz. 
 
A ideia de se sentir obrigado a ser moral para se manter a identidade pessoal é uma ideia que remete, de 
facto, para aspectos de motivação por detrás da acção. 
Mas no que à sua comparação com a teoria de Kohlberg diz respeito, esta tese pode não ser tão 
inovadora quanto os seus autores dão a entender. Pode pensar-se, por exemplo, que é uma tese 
semelhante a que está por detrás da afirmação de Kohlberg de quem conhece o bem escolhe o bem, já 
que conhecer o bem, em tal afirmação, não significa saber apenas o que é correcto de um ponto de vista 
deôntico (juízos deônticos), mas sentir-se comprometido e fazê-lo de um ponto de vista da acção moral 
(juízos de responsabilidade). 
 
E alguém mais crítico poderia ainda dizer que a ideia de (Blasi, Colby e Damon) de que as pessoas mais 
morais são aquelas onde há mais integração entre os objectivos pessoais e morais é mais descritiva do 
que explicativa. 
 
2.4.7 – Shweder eo três grandes da moralidade 
Até agora, temos falado de ideias de autores que são psicólogos de desenvolvimento moral. Não é caso 
de Richard Shweder, que é antropólogo, embora seja alguém que tem tomado parte nas polémicas em 
torno do desenvolvimento moral. O seu contributo anda sobretudo ligado à sua proposta dos chamados 
três grandes da moralidade: 

���� Autonomia, 
���� Comunidade, 
���� Divindade. 

Uma proposta que passa também por uma leitura crítica de vários aspectos da obra de Kohlberg. 
 
Na sequência de muitos outros (Samposon, Sullivan), Shweder critica a teoria de Kohlberg por ter uma 
concepção demasiado Ocidental da moralidade, já que os seus estádios de desenvolvimento moral se 
orientam no sentido da autonomia pessoal e dos direitos individuais, valores mais centrais na cultura 
Ocidental do que em outras culturas. 
Tal orientação assim vai o argumento, levou Kohlberg a desvalorizar outro tipo de orientações morais e, 
por isso, as culturas onde o sentido de dever e de comunidade é mais importante que os dos direitos e 
de autonomia, como é o caso de culturas mais tradicionais, como a Indiana, por exemplo, e cultura onde 
predomina na orientação para a divindade, ou seja, onde ser-se moral é viver em harmonia com a lei 
divina. 
 
Ao advogar a existência de orientações morais distintas, Shweder ajuda-nos a compreender a 
complexidade do desenvolvimento moral e a não vê-lo de forma simplista. E mostra quanto é importante 
estarmos atentos aos contextos locais e respeitarmos as diferenças culturais. Como já referimos atrás, 
embora não haja lugar na moralidade pós-convencional de Kohlberg para a ideia de comunitarismo, 
uma forma de estar e pensar que vigora em cultura com tipos de pensamento mais tradicional, tal ideia é 
consistente com uma ética moralmente avançada, o mesmo acontecendo com outros modos de pensar e 
agir morais não considerados na teoria de Kohlberg. 
 
Estamos condenados a pensar sempre a partir de um certo tempo e de um certo local, pelo que julgar o 
valor de uma teoria a partir do tempo e do local em que vivem e pensam os seus autores é cair em algo 
que lembra o que se pode chamar de falácia genética, ou julgar as teorias e os argumentos, não pelo seu 
sentido de rigor e coerência, por exemplo, mas a partir da origem cultural do seu autor ou autora. 
 
Na teoria de Kohlberg, ao contrário do que Shweder sugere, o conceito de autonomia individual não 
significa individualismo ou a defesa de direitos individualistas à custa dos direitos dos outros, mas antes a 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                   Disciplina /11033 – Psicologia do Desenvolvimento Sócio-Moral 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                       página 28 de 38 

adopção de princípios que garantem os direitos fundamentais de toda a pessoa, oriente-se ela para a 
autonomia, deveres ou divindade. E está longe de traduzir uma orientação para os direitos em detrimento 
dos deveres. Na teoria de Kohlberg, aliás, não há direitos fundamentais que não sejam correlativos de 
deveres fundamentais, ou vice-versa, pelo que é inadequado sugerir que a sua teoria expressa uma 
orientação para os direitos, mas não para os deveres. 
 
Foi esta defesa de uma ética universalista de direitos e deveres que levou Kohlberg à formulação de uma 
teoria de desenvolvimento moral secular, quer dizer, que apela para a razão e justiça, não para a 
revelação e santidade. 
 
2.4.8 – Kahn e o raciocínio ecológico-moral 
O contributo de Peter Kahn para o domínio do desenvolvimento moral passa pela sua ideia de estender o 
tema da moralidade às relações dos humanos com a natureza. 
 
Haverá argumentos para se reclamar que às duas formas éticas mais tradicionais, a ética da justiça e a 
ética do cuidado, se acrescente uma terceira, a ética da conservação, uma ética que nos manda 
respeitar a natureza. E também uma ética que nos leva a pensar que não há substitutos para o ambiente 
natural e que chegou, de facto, a hora de vermos na paisagem, vales, prados e montes, não apenas locais 
de construção; e de vermos árvores na floresta, não somente lenha para o lume, madeira para a mobília e 
frutos para a alimentação. E haverá também mais argumentos em favor de todos os que advogam a 
existência nas escolas de uma ética e educação ambientais. 
 
Importante, caixa 5, página 109 
Entrevista sobre valores ambientais 
 
Uma vez que um dos objectivos do estudo era saber se os sujeitos viam em termos morais a relação dos 
humanos com a natureza, havia três perguntas com interesse especial: 

���� È correcto alguém poluir a água do Tejo? Porquê? – Item de moralidade. 
���� Passaria tal acto a ser correcto se fosse uma prática generalizada dos Lisboetas? Porquê? – 

Item de generalização. 
���� Isso já seria correcto se as pessoas de outros países também deitassem lixo para os seus 

rios? Porquê? – Item de universalização. 
 
Como pode ver, quase todos os sujeitos consideraram a poluição da água um acto que viola uma 
obrigação moral, a de respeitar a natureza. Quanto às razões dadas pelos sujeitos para justificar o seu 
raciocínio, houve mais razões de tipo antropocêntrico do que de tipo biocêntrico.  
Antropocêntricas são as razões que reclamam a defesa da natureza por razões dos humanos. Por 
exemplo, que não devemos sujar a água porque depois bebemos água suja e ficamos doentes. 
Biocêntricas são as que reclamam a defesa da natureza pelo respeito que, em si mesma, ela merece. 
Por exemplo, que não devemos sujar a água porque depois os peixes morrem e eles têm direito a viver 
como nós. 
 
Do ponto de vista do raciocínio ecológico-moral, o raciocínio biocêntrico é tido como mais avançado do 
que o antropocêntrico. 
 
No seu todo, tais resultados sugerem: 
 

���� Que os problemas do ambiente preocupam as crianças desde bastante cedo, o que é 
consistente com a hipótese da biofilia (Wilson, 1984), hipótese segundo a qual existe nos 
humanos uma propensão relativamente natural para se afiliarem com a natureza; 

���� Que tais preocupações tendem a ser vistas como se de obrigações morais se tratasse; 
���� Que a educação ambiental, que começa a estar na ordem do dia, deve também ter em conta 
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os dados que emergem da pesquisa relativa à compreensão da ontogénese da relação 
humana com a natureza. 

 
2.4.9 – Lourenço e a dimensão aretaica 
Se pensa que deve insuflar um pouco a classificação de um aluno que acredita pouco nas suas 
capacidades, está a emitir um juízo deôntico ou de obrigação moral. Mas se vê essa sua atitude como 
uma atitude moralmente louvável virtuosa e digna de elogio, está a emitir um juízo aretaico, um juízo 
relativo à virtude e ao valor moral que vemos em certas acções. De outro modo, enquanto o domínio 
deôntico tem a ver com a área da moralidade relativa ao conceito de justo/injusto (Boyd), o domínio 
aretaico tem a ver com área da moralidade que apela, não para este conceito, mas para o conceito de 
mérito/demérito (valor moral) que atribuímos à pessoa como um todo ou alguma das suas acções. 
 
A teoria de Kohlberg é uma teoria focada nas questões de justiça deôntica, a justiça em volta do que deve 
ou não ser feito em determinadas situações, não de justiça aretaica, a justiça focada na virtude ou valor 
moral das acções então praticadas. 
 
Para Orlando Lourenço, a exclusão da dimensão aretaica do domínio da moralidade não tem muito 
sentido, devendo antes defender-se a sua inclusão e importância. E também por razões diversas. Para 
Orlando Lourenço, a exclusão da dimensão aretaica do domínio da moralidade não tem muito sentido, 
devendo antes defender-se a sua inclusão e importância. E também por razões diversas. Para começar, 
julgar o valor moral das acções, que pode ser diferente de acção para acção, não equivale a julgar o valor 
moral das pessoas, pessoas que são igualmente valiosas em termos de respeito e consideração. 
Kohlberg terá confundido, aqui, o valor moral das acções com o valor moral das pessoas, uma confusão 
que deve ser evitada. Por prudente que seja, a ideia de Kohlberg de que a justiça aretaica não se presta à 
formulação de uma sequência invariante de estádios é algo que só a pesquisa empírica pode infirmar ou 
validar. 
 
A inclusão da dimensão aretaica no domínio da moralidade faz ainda sentido porque a sua tomada em 
conta pode ajudar-nos também a perceber melhor a passagem da cognição moral à acção moral. 
 
Importante, quadro 9, página 113 
Conjunto de acções em função do seu estádio e orientação (Lourenço) 
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3 – A avaliação do desenvolvimento Sócio-Moral 
 

Se a pessoa se desenvolve de um ponto de vista sócio-moral, nada é mais natural do que pensar no modo 
como avaliar tal desenvolvimento. O que é outra forma de melhor o compreendermos. Antes de prosseguir, 
contudo, são devidas três notas preliminares. 
 
Primeiro, a avaliação do desenvolvimento sócio- moral implica formação científica adequada. 
Segundo, avaliar o desenvolvimento sócio-moral não deve ser visto como a avaliação do valor moral de 
alguém, mas apenas do seu pensar e agir morais e, mesmo assim, entendidos estes, não como traços que 
o caracterizam de modo definitivo e irreversível, mas como momentos de um processo sujeito a mudança 
e articulado com a qualidade e quantidade de um conjunto amplo de interacções sociais. 
Terceiro, não pretendo desenvolver aqui as suas competências de avaliador do desenvolvimento sócio-
moral a ponto de pode vir, como se de um especialista se tratasse, a utilizar em toda a sua extensão e 
rigor as metodologias de avaliação de que falarei neste capítulo. 
 
3.1 – Objectivos gerais 
Este capítulo visa apresentar-lhe alguns dos modos mais utilizados na Psicologia do desenvolvimento para 
avaliar essa forma de desenvolvimento humano. De modo mais específico, apresentar-lhe alguns modos 
de o avaliar em termos de acção moral, de cognição moral e de emoções morais. 
 
3.2 – Avaliação sócio-moral em termos de acção 
A avaliação do desenvolvimento sócio-moral de uma pessoa através da ocorrência e frequência dos seus 
comportamentos morais ou imorais, comportamentos que podem ir do fazer ou não batota em situações 
de exame, utilização de dinheiro público ou pagamento de impostos até à participação ou não em trabalho 
social de apoio a crianças e velhos, é particularmente consistente com a teoria da aprendizagem social, 
entre outras abordagens. 
 
Em geral, a avaliação de tais tipos de comportamento anda à volta de três modalidades distintas. Para 
ilustrar, imagine que estava interessado em avaliar em termos de comportamento o desenvolvimento 
sócio-moral de uma certa criança ou adolescente. Podia fazê-lo registando, por exemplo, as vezes em que 
eles violam/cumprem certas normas morais ou pró-sociais, medida de observação directa; perguntando 
isso a outras pessoas que lidam com eles, pais ou professores, por exemplo, medida de reputação; ou 
colocando-os nas chamadas situações de resistência à tentação, situações onde, digamos assim, é fácil 
fazer batota, medida laboratorial. 
 
 
3.3 – Avaliação sócio-moral em termos de emoções 
Tomar as emoções morais como critérios de desenvolvimento sócio-moral vai de encontro à perspectiva 
psicanalítica, entre outras. Aliás, todos aceitamos que, por exemplo, seria sinal de insensibilidade moral 
não sentir culpa nenhuma, ou apenas sentir medo, depois de termos praticado determinadas 
transgressões. Até se pensa que é esta insensibilidade que pode estar por detrás de crimes hediondos ou 
de condutas moralmente abomináveis. 
 
Nas palavras de Hoffman (1984), a empatia e a culpa podem ser tomadas como a quinta-essência das 
motivações sociais, na medida em que podem transformar a dor de outrem em desconforto pessoal e 
fazer-nos sentir responsáveis por essa mesma dor. 
 
Há inúmeras escalas de empatia (Davis, 1983), por exemplo. A sua utilização é um modo indirecto de 
avaliar o desenvolvimento sócio-moral em termos de emoção. Em vez de uma escala de empatia, a caixa 
de texto 6 contém o texto de uma das histórias que fazem parte da chamada prova do vitimizador 
feliz/infeliz, uma prova que pode ser utilizada para avaliar o desenvolvimento sócio-moral das crianças 
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entre os 4-5 e os 10-11 anos, em particular a sua maior ou menor integração entre compreensão moral e 
emoção moral. 
 
Importante - Caixa 6, Página 129 
(A historia do empurrar na prova do vitimizador feliz/infeliz) 
 
Avaliar o desenvolvimento sócio-moral através das emoções sentidas quando se faz, ou está para se 
fazer, bem ou mal tem também aspectos positivos e negativos. Entre os positivos, conta-se o facto de tal 
forma de avaliação levar-nos a pensar na articulação entre o desenvolvimento moral e desenvolvimento 
emocional (Loevinger) e, portanto, na articulação entre moralidade e motivação (Damon, Colby). 
Articulação que, em si mesma, é já um indicador importante de desenvolvimento sócio-moral. Como já foi 
referido no capítulo anterior, segundo Blasi, por exemplo, é revelador constatar, na prova do vitimizador 
feliz, que as crianças de 4-5 anos, ao invés das de 9-10 anos ou mais velhas, tendam a atribuir positivas e 
imorais ao transgressor, dizendo que ele se sente bem e contente, por exemplo, embora saibam, como as 
mais velhas, que ele fez algo de errado. 
De outro modo, as emoções ligadas ao conhecimento moral pelas crianças mais novas são um indicador 
do tipo de conhecimento moral então em questão: um conhecimento de tipo informativo, não integrado 
ainda em emoções apropriadas e que dificilmente tem poder para levar à acção. 
 
3.4 – Avaliação sócio-moral em termos de cognição 
É neste tipo de avaliação que mais se pensa quando se fala em avaliação do desenvolvimento sócio-
moral, algo que também acontece aqui. Este tipo de avaliação é particularmente consistente com a 
abordagem cognitivo-desenvolvimentista de Piaget e de Kohlberg, entre outros, na medida em que 
segundo esta abordagem, não é possível ter uma ideia do desenvolvimento sócio-moral de alguém se não 
tivermos em conta o seu pensamento, juízo ou raciocínio moral. 
 
3.4.1 – Avaliação do pensamento sócio-moral da criança 
Há diversos modos de avaliar o desenvolvimento sócio-moral da criança em termos do seu pensamento 
moral. Tal avaliação pode, por exemplo, ter em conta as diversas dimensões da moralidade heterónoma 
ou autónoma de Piaget ou centrar-se apenas no seu sentido de justiça distributiva (Damon), uma forma 
de justiça ligada à distribuição de bens e recompensas segundo critérios de autoridade, igualdade, 
equidade ou necessidade. Aqui focamos apenas a avaliação do sentido de heteronomia/autonomia da 
criança através de histórias semelhantes às de Piaget (1973), e através da escala de desenvolvimento 
moral de Kurtines e Pimm.  
 
 
3.4.1.1 – A metodologia das historias de Piaget 
As histórias de tipo Piagetiano, apropriadas para as crianças entre os 4 e 11 anos, podem ser usadas para 
avaliar o seu sentido de heteronomia/autonomia moral: ver, por exemplo: 

• Se ela avalia as transgressões morais em termos de responsabilidade objectiva/subjectiva; 
• Propõe sanções expiatórias/por reciprocidade; 
• Quais acha mais eficazes e justas; 
• Advoga a retaliação/restituição em termos de justiça retributiva; 
• Ou invoca critérios de autoridade, igualdade ou equidade em termos de justiça distributiva. 

 
Importante – Caixa 7, página 133 
(Avaliação do sentido de heteronomia/autonomia moral da criança) 
 
Quando se utiliza a indagação de tipo Piagetiano, conhecida por método clínico, é importante pedir à 
criança que justifique as suas respostas, bem como conhecer a sua reacção de aceitação, recusa ou 
hesitação face a contra-sugestões, a introdução de um ponto de vista diferente do dela, apresentado, em 
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geral, sob a seguinte forma: tu pensas assim, mas um menino da tua idade disse-me o contrário: quem 
tem mais razão, tu, ele ou têm ambos igualmente razão? Porquê? 
 
3.4.1.2 – A escala de heteronomia/autonomia moral 
Trata-se de uma escala de dois autores Norte-Americanos (Kurtines & Pimm, 1981-83) e de uma escala 
já avaliada num estudo com crianças Portuguesas (Fonseca, 1987). Esta escala não é muito diferente da 
metodologia anterior. Além de avaliar o sentido de justiça da criança pelas noções de 
heteronomia/autonomia moral, consta também de um conjunto de histórias, quinze ao todo, em tudo 
semelhantes às de Piaget, como pode constatar pela história que de apresenta na caixa 8 (página, 135). É 
uma história para avaliar que tipo de sanção, expiatória ou por reciprocidade, a criança julga que é mais 
eficaz na prevenção de transgressões futuras. 
 
3.4.1.3 – A prova da percepção de custos/construção de ganhos 
As duas metodologias acabadas de referir avaliam o pensamento moral da criança pelo lado dos deveres 
negativos, não positivos. Mas a avaliação do seu pensamento moral deve incluir também uma componente 
de moralidade positiva. Além de se evitar o paradigma negativo que domina os estudos sobre o 
desenvolvimento sócio-moral (Lourenço), negativo na medida em que a maioria destes estudos incide 
sobre transgressão, não sobre o cumprimento de normas, também se sabe, como já foi referido, que a 
criança é capaz de manifestações tocantes de moralidade do bem, como ser sensível à dor de terceiros, 
quando a sua moralidade pelo lado de dever em contextos de obrigação formal é ainda dominada por 
razões de medo e de obediência. De outro modo, a avaliação do raciocínio pró-social da criança também 
deve ser tida em conta na avaliação do seu desenvolvimento sócio-moral. 
 
Como já se sabe, este tipo de raciocínio foi particularmente estudado por Eisenberg, autora que, para o 
efeito, se serviu de dilemas pró-sociais, quer dizer, de dilemas onde os interesses do próprio entram em 
conflito com os de outrem em contextos onde a obrigação para agir de modo pró-social não tem o carácter 
obrigatório envolvido em dilemas morais. 
A prova de percepção de custos/construção de ganhos é, por isso, outro instrumento que pode ser 
usado para avaliar o desenvolvimento sócio-moral da criança através do seu raciocínio pró-social. 
 
Importante – Caixa 9, página 9 
(Dilema pró-social da prova de percepção de custos/construção de ganhos) 
 
A criança pode antecipar, por exemplo, que se repartir um chocolate com um colega, então este pode 
fazer o mesmo no futuro – ganho material; que este continuará a ser seu amigo – ganho psicológico; e 
que ela própria fez bem em ajudar o colega – ganho moral. 
3.4.2 – Avaliação do pensamento sócio-moral de adolescentes e adultos 
Há muitos instrumentos para este efeito. Ao mais utilizados são o Teste de Definir Valores Morais (Rest) 
conhecido por DIT, como já sabe, e a Entrevista de Juízo Moral (Colby Kohlberg). Do teste de Rest, 
existe uma tradução experimentada já numa amostra Portuguesa (Lourenço & Cesar, 1991). 
 
Não obstante serem ambos instrumentos para avaliar o raciocínio moral apelando a dilemas hipotéticos, 
há diferenças importantes entre eles, sendo as maiores as três seguintes. Se na metodologia de 
Kohlberg a pessoa é solicitada a dar respostas e justificações a um conjunto de questões relativas a 
certos dilemas morais, metodologia de produção verbal, no teste de Rest, a pessoa apenas tem de 
avaliar e ordenar a importância de afirmações morais que lhe são fornecidas, metodologia de 
compreensão e preferência. Sendo assim, enquanto o teste de Rest é uma medida objectiva e 
estandardizada de raciocino moral relativamente fácil de aplicar, a metodologia de Kohlberg muito mais 
profunda e difícil de aplicar, é uma medida semi-clínica, no sentido em que as respostas da pessoa são 
obtidas através de indagação verbal e classificadas, depois, em termos de estádios morais, por meio de 
um processo que exige rigor, mas também interpretação e capacidade de ler nas entrelinhas, se assim se 
pode dizer. Finalmente, o instrumento de Kohlberg termina, em geral, com a atribuição de um estádio de 
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raciocínio moral á pessoa entrevistada, que tanto pode ser puro, como de transição, isto é, ter aspectos de 
cada um de dois estádios adjacentes. Em vez de atribuir um estádio de raciocínio moral, que é uma 
medida de avaliação discreta ou descontínua, o teste de Rest termina, em geral, com a atribuição de um 
índice numérico conhecido por índice P, índice que é uma medida contínua, não discreta, de maturidade 
moral. De modo mais específico, o Índice P, que varia entre O-95, representa a importância que um 
sujeito concede às considerações morais orientadas por princípios (de moralidade pós-convencional) na 
tomada de decisões morais (Rest). 
 
3.4.2.1 – A metodologia de Kohlberg 
Consta de dois momentos distintos, entrevista de juízo moral e atribuição de um estádio de raciocínio 
moral (puro ou de transição) à pessoa entrevistada. Cada um destes momentos exige um conhecimento 
profundo da obra de Kohlberg, técnicas precisas e sofisticadas e prática de alguns anos. 
 
Porque a entrevista é de tipo semi-clínico e exige tomadas de decisão a cada instante, a metodologia de 
Kohlberg é, ao mesmo tempo, um misto de ciência e rigor e de arte e sensibilidade. Aqui, chega dizer 
que a entrevista implica utilizar três dos nove dilemas de Kohlberg, por exemplo, os dois que já conhece 
(o de Joe e o de Heinz), mais um terceiro, o dilema do juiz. Neste dilema, diz-se que Heinz assaltou, de 
facto, a farmácia, que foi visto por um polícia e mandado, depois, a julgamento. 
 
Mas a atribuição de um estádio de pensamento moral na metodologia de Kohlberg toma em conta todas 
as opiniões expressas pela pessoa durante toda a entrevista, opiniões que podem ocupar mais de 20 
páginas de texto. Tais opiniões têm de ser classificadas em juízos de entrevista, isto é, em unidades de 
análise definidas pela opção da pessoa por um valor dos dois em confronto no dilema em causa, pela 
justificação de tal opção em unção de uma norma moral, e pela justificação da inovação de tal norma em 
função de um elemento moral. 
Por exemplo, na afirmação de que um professor não deve bater nos alunos porque uma escola onde isso 
acontecesse seria injusta à partida, há uma opção pelo valor de consciência (não do castigo), há uma 
justificação deste valor pela inovação da norma da consciência, e há a justificação desta norma pela 
invocação do elemento de equidade. 
 
A identificação dos juízos de entrevista e da sua possível correspondência com determinados juízos-
critério do manual de avaliação são dois passos importantes de todo o processo de atribuição de um 
estádio à entrevista moral de tipo Kohlberguiano. 
 
Importante – quadro 15, página 144 
(Partes e passos na avaliação da entrevista de juízo moral de Kohlberg) 
 
 
3.4.2.2 – O teste de definir valores morais 
Porque é relativamente simples de aplicar e cotar, na medida em que se trata de uma espécie de teste e 
escolha múltipla, o DIT (teste de definir valores morais) é cada vez mais utilizado em alternativa à 
metodologia de Kohlberg. Em contrapartida, além de ser menos profundo, existe a possibilidade, como 
em qualquer questionário onde a pessoa não tem de justificar as suas escolhas, de os sujeitos 
responderem de modo aleatório, interpretarem mal as afirmações que lhe são fornecidas para avaliar e 
ordenar, ou então de o fazerem com base em aspectos pouco relevantes. No DIT, contudo, há modos de 
atenuar, se bem que não eliminar, estes perigos. 
 
Alguns aspectos da utilização do DIT estão indicados no Quadro 16 (página 145), a aplicação do DIT 
começa pela apresentação à pessoa de um caderno, digamos assim, com os seis dilemas que o 
constituem. 
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De referir ainda que o Índice P, um índice numérico que traduz a adesão da pessoa a considerações 
morais de tipo pós-convencional, é o único valor do DIT que pode ser tomado como uma medida precisa e 
válida de desenvolvimento moral. 
 
Os valores obtidos no DIT por uma determinada pessoa estão relacionados com a idade, como seria de 
esperar de uma prova destinada a avaliar o desenvolvimento sócio-moral, mas mais ainda com o seu nível 
de escolaridade. Quanto maior este, mais elevado tende a ser o valor do índice P. 
 
3.4.2.3 – Questionário de raciocínio pró-social 
Porque a moralidade do bem não se confunde com a moralidade do dever, faz sentido avaliar o 
pensamento sócio-moral de adolescentes e adultos tendo também em conta o seu raciocínio pró-social. 
 
Um dos modos possíveis de ter uma ideia sobre este tipo de raciocínio consiste em confrontar 
adolescentes e adultos com dilemas de tipo pró-social, hipotéticos ou de vida real, e registar o curso de 
acção (pró-social ou não) então seguido ou advogado, bem como classificar em categorias de raciocínio 
pró-social as razões aduzidas. A classificação desenvolvida por Eisenberg (1982) é, bastante utilizada para 
este efeito. Tal classificação anda à volta dos seguintes tipos de raciocínio pró-social: 

1. Hedonístico – se encontro alguém acidentado não aro porque estou com muita pressa; 
2. Estereotipado – ajudo porque é a única coisa decente a fazer; 
3. Aprovação interpessoal – ajudo porque todos esperam que eu faça isso; 
4. Necessidades do outro – ajudo porque o acidentado está sozinho; 
5. Valores interiorizados – ajudo porque é um dever de consciência. 

 
É este sistema de categorias que está na base de uma medida objectiva de raciocinio pró-social que é 
utilizada, por vezes, para se avaliar o desenvolvimento sócio-moral de crianças a partir de 10 anos e de 
adolescentes. Este instrumento é conhecido por PROM (medida objectiva de raciocinio pró-social); tem um 
formato semelhante ao DIT; e existe uma tradução autorizda, se be que ainda não experimentada, entre 
nós. À semelhana do DIT, quando se utiliza o PROM para avaliar o raciocinio pró-social, também se 
começa pela apresentação de dilemas à pessoa em questão, pedindo-se-lhe, depois, para: 

1. Indicar qual o curso de acção que será seguido pelo protagonista do dilema; 
2. Atribuir um grau de importância (muita, bastante, alguma, pouca, nenhuma) a cada uma das seis 

afirmações relacionadas com o dilema e que tipificam as categorias de raciocínio pro-social 
acabadas de referir. 

3. Escolher as três mais importantes, no conjunto das seis afirmações dadas. 
 
Importante – Quadro 18, página 151 
(Alguns aspectos do PROM – Carlo, Eisenberg & Knight, 1992) 
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5 – Do Pensamento Moral à Acção Moral 
 

Por razões diversas, a passagem da cognição moral à efectiva acção moral é talvez o problema mais 
discutido no âmbito do desenvolvimento moral (Blasi, 1980; Eisenberg, 1987; Kohlberg & Candee, 
1984). Por importante que seja a cognição moral, se afastássemos a acção do desenvolvimento sócio-
moral, cairíamos facilmente em posições intelectualistas, posições que nos levariam a assumir, por 
exemplo, que a pessoa mais capaz de falar abstractamente em prol da moral seria também a mais 
comprometida com a justiça e a prática do bem, o que parece não ser necessariamente verdade. Aliás, 
parece intuitivamente evidente que nem sempre fazemos, acção moral, o que pensamos que deve ser 
feito, cognição moral, o que explica a observação astuta do filósofo Bertrand Russell, filósofo que notava 
que, no domínio moral, as comunidades tendem a pregoar uma moral que não praticam ou a praticar uma 
moral que não apregoam. O que é um modo incisivo e elegante de pôr o problema da inconsistência 
moral. 
 
Esta inconsistência entre o dever e o fazer, um caso especial da distinção entre competência e 
desempenho, vai de encontro às teses dos psicólogos da aprendizagem social, para quem não é de 
esperar uma relação forte entre as medidas de atitude e verbais e as medidas de comportamento (Mischel 
& Mischel, 1976). Se as verbalizações morais são influenciadas sobretudo por factores cognitivos, o 
comportamento moral efectivo é sobretudo uma função da aprendizagem social (Dreman, 1976). 
 
Mas se parece ser tão evidente que nem sempre fazemos o que pensamos que deve ser feito, o que terá 
levado Kohlberg (1971), um profundo estudioso do desenvolvimento sócio-moral, a defender, à maneira 
de Sócrates, que quem conhece o bem pratica o bem, o que parece apontar não para a inconsistência, 
mas para a consistência entre a cognição moral e a acção moral? E como conciliar esta ideia de Kohlberg 
com uma outra, que ele também defendeu, de que uma pessoa pode raciocinar em termos de princípios 
morais e não viver de acordo com eles (Kohlberg), o que parece apontar, não para a consistência anterior, 
mas para a inconsistência proclamada pelos psicólogos da aprendizagem social? 
 
5.2 – Objectivos gerais 
Este capitulo visa analisar o problema da passagem ou tradução do pensamento moral em acção moral. 
Foca, contudo, apenas três das muitas questões que esta passagem levanta: 

• A consistência entre a cognição moral e a acção moral enquanto realidade dependente do próprio 
desenvolvimento do raciocínio moral; 

• A aparente contradição entre as duas posições de Kohlberg acabadas de referir; 
• O papel mediador de alguns processos psicológicos que fazem com que o pensamento moral 

se converta (ou não) em efectivo comportamento moral. 
 
5.3 – Consistência moral e desenvolvimento sócio-moral 
A polémica em torno da maior ou menor consistência entre o pensamento moral e acção moral vem já da 
Antiga Grécia, altura em que dois eminentes filósofos, Sócrates e Aristóteles, assumiram posições bem 
distintas. 
Se Sócrates argumentava em favor da ideia de que o conhecimento do bem leva à sua prática, 
Aristóteles, ao invés, defendia que as pessoas podem conhecer o bem sem, contudo, o praticarem. 
Em vez da tese da consistência defendida por Sócrates, Aristóteles, na sua famosa obra, Ética a 
Nicómaco, defendeu a chamada tese da acrasia – quer dizer, a ideia que, por razões de interesse, paixão 
ou falta de controlo, as pessoas tendem a não fazer o que acham que deve ser feito, sendo por isso mais 
inconsistentes do que consistentes. 
 
Sabemos que a consistência dificilmente é perfeita, mesmo nas pessoas mais desenvolvidas, mas 
sabemos também que a inconsistência não é total, mesmo nas pessoas menos desenvolvidas. Numa 
palavra, o problema da consistência entre a cognição moral e a acção moral não é uma questão de tudo 
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ou nada, do género, existe ou não existe. Se a consistência não é perfeita, é porque há outros factores 
além, da cognição moral que levam à acção moral. E se não há uma inconsistência total entre o que 
pensamos que deve ser feito e o que realmente fazemos, é porque o raciocínio moral influencia, de facto, 
a nossa acção moral. 
 
As análises das muitas investigações que estudaram directamente a questão da consistência entre o 
pensamento moral e o comportamento moral parecem apoiar em extensão considerável a hipótese que 
defende que o raciocínio moral e a acção moral estão relacionados de modo estatisticamente significativo 
(...), embora esta confirmação não seja idêntica em todos os domínios do comportamento (Blasi). 
 
Em síntese, as investigações sobre a consistência entre a cognição moral e a acção moral permitem tirar 
estas duas conclusões gerais: 

1. Há relações positivas entre uma e outra, mas a magnitude dessas relações ou consistência é 
variável, dependendo, por exemplo, do comportamento moral em causa (pró-social ou moral 
propriamente dito), das medidas usadas para avaliar o raciocínio moral (produção ou 
compreensão de considerações morais) e, muito especialmente, do estádio de raciocínio moral do 
sujeito (Blasi, Eisenberg). 

 
O facto de saber hoje que a consistência entre a cognição moral e a acção moral tende a aumentar com 
o nível de raciocínio moral mostra que essa consistência é, ela própria, um fenómeno de 
desenvolvimento (Kohlberg & Candee). 
 
5.4 – Uma contradição aparente 
Como referi atrás, em termos da passagem da cognição moral à acção moral, parece que Kohlberg 
defendeu uma posição ambígua, se não mesmo uma posição contraditória. Se, por um lado, subscreveu a 
tese Socrática de que quem conhece o bem escolhe e pratica o bem, por outro, defendeu também que a 
pessoa pode raciocinar em termos de princípios morais e não viver de acordo com eles. 
 
A contradição, contudo, é mais aparente do que real. Mas para este aspecto ser compreensível, são 
necessárias algumas clarificações: 

• A primeira – é que a expressão conhecer o bem significa coisas muito diferentes, tornando-se 
isto particularmente claro quando assume uma perspectiva de desenvolvimento. À sua maneira, 
cada um dos estádios de raciocínio moral de Kohlberg apela para um certo conhecimento do 
bem, na medida em que o bem é definido em função de interesses individuais, estádios pré-
convencionais, de regulações sociais, estádios convencionais, ou de direitos fundamentais, 
estádios pós-convencionais lembra algo a que se pode chamar pseudo obrigação moral, uma 
espécie de conhecimento moral falso, a ideia de bem nos estádios pós-convencionais lembra algo 
a que se pode chamar verdadeira obrigação moral, uma espécie de conhecimento moral 
necessário (Lourenço, 1998). Em ambos os casos, parece que se apela para algo que não pode 
ser senão assim e, portanto, para algo que parece obrigatório. 

 
A descoberta empírica de que a consistência entre a cognição moral e a acção moral tende a aumentar 
com o nível de raciocínio moral é, por isso, favorável à ideia de Kohlberg de que quem conhece o bem 
tende, de facto, a praticá-lo. Mas este conhecimento do bem, em Kohlberg, não significa tanto conhecer, 
de um ponto de vista informativo, a validade de certas normas ou mesmo princípios, como significa estar 
decido a seguir tais princípios em situações de conflito e de escolha, em especial quando tais opções são 
arriscadas e envolvem custo para o próprio. Feitas estas considerações, percebe-se também a ideia de 
Kohlberg de que as pessoas podem raciocinar em nome de certas normas ou mesmo princípios, e não 
viver, contudo, de acordo com ele. 
 
A ser assim, a utilização de dilemas hipotéticos, não de vida real, por parte de Kohlberg, pode ter sido 
problemática. O facto, porém, dos seus dilemas apresentarem conflitos relativamente fortes, como a 
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preservação vs qualidade da vida, por exemplo, e o facto também do raciocínio moral ser avaliado, como 
já se sabe, através da produção e justificação de respostas, atenuam esta possível crítica. E estes dois 
aspectos mostram também que, ao invés do seu critico Turiel, Kohlberg estava sobretudo interessado em 
estudar, não a pseudo obrigação moral mas a verdadeira necessidade ou obrigação moral. Necessidade a 
que, correndo embora alguns riscos, eu tenho chamado de conhecimento moral necessário (Lourenço) 
e que me parece ser um tema interessante de pesquisa empírica e teórica. 
 
5.5 – A tradução da cognição moral em acção moral 
Se a consistência entre o raciocínio moral e a conduta moral pode variar de pessoa para pessoa e, na 
mesma pessoa, variar em função do tipo de cognição e conduta que estão em jogo, é porque as relações 
entre o pensamento moral e a acção moral são mediadas por determinadas dimensões e processos que 
podem diferir em função das pessoas e das situações. Compreender estas dimensões e estes processos é 
compreender também a ocorrência de graus diferentes de consistência. Compreender, por conseguinte, 
por que razão ser moral é mais central para uns e mais periférico para outros.  
 
Embora reconhecendo que as relações entre o pensamento e a acção estão longe de ser simples, Piaget 
(1973) não concedeu especial atenção ao problema da acrasia ou/e da inconsistência entre o pensamento 
moral e a acção moral. 
Ele estava interessado, não tanto na conversão do pensamento moral em acção moral, mas na questão 
inversa; interessado em compreender o hiato entre a acção, que emerge primeiro, e a cognição, que 
emerge depois. Para Piaget (1974), a pessoa age, primeiro, e só depois é que compreende ou tenta 
compreender ou tomar consciência das suas acções ou do que se passou.  
 
E no domínio moral, Piaget constatou que as crianças são capazes de agir de forma cooperativa antes 
de ser capazes de articular uma ética da cooperação, nisso mostrando que o raciocínio segue, em vez de 
preceder, a acção ou a moralidade prática, se assim podemos dizer (Wright, 1982). 
 
Embora Kohlberg tenha aceite a ideia de que o juízo moral resulta da acção, considerou igualmente que 
uma nova forma de pensamento moral pode levar a uma nova forma de acção e assim sucessivamente, 
algo que nos faz pensar num processo de causalidade recíproca, não única. Foi, contudo, à conversa do 
raciocínio moral em acção moral que Kohlberg prestou atenção especial, nomeadamente à descoberta de 
que a consciência entre a cognição moral e a acção moral tende a aumentar à medida que aumenta o 
estádio de raciocínio moral. 
 
Como já lembrámos em outras partes deste livro, segundo Kohlberg (1984), a maior consistência entre a 
cognição e acção nas pessoas de raciocínio moral mai elevado deve-se sobretudo ao papel 
desempenhado pelos juízos de responsabilidade, juízos que são uma espécie de compromisso interior 
da pessoa para fazer ou pôr em prática o que pensa que é moralmente correcto, juízos deônticos. 
 
Em síntese, a acção moral em Kohlberg depende, inicialmente, do estádio moral; depende, depois dos 
juízos deônticos característicos desse estádio; e depende , finalmente, dos juízos de responsabilidade. 
Quanto mais avançado é o estádio moral, mais avançados são os respectivos juízos deônticos e maior é 
também o compromisso da pessoa para fazer o que pensa que deve ser feito, juízos de responsabilidade. 
Maior é, portanto, a consistência entre a cognição moral e a acção moral. 
 
Importante – Tabela 4, página 198 
(Relação entre estádio moral, juízos deônticos e juízos de responsabilidade) 
 
Embora Kohlberg não fale, propriamente, em termos de motivação moral quando analisa o problema da 
passagem da cognição moral para a acção moral, pode pensar-se que os juízos de responsabilidade são, 
de facto, um factor de motivação para a acção moral. Mas como se trata de juízos, este tipo de motivação 
continua a ser fundamentalmente cognitiva. 
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Teríamos a chave da passagem da cognição moral à acção moral se tomássemos em conta o papel dos 
juízos aretaicos? 
 
Não certamente. 
 
Além de mais, porque faz sentido pensar que nesta passagem intervêm também factores de natureza não 
essencialmente cognitiva. É neste sentido, aliás, que vai o modelo dos quatro componentes de Rest. Na 
ideia de Rest, a decisão para agir moralmente é mediada por quatro processos psicológicos, processos 
que ajudam a compreender o problema da maior ou menor inconsistência entre o pensamento moral e a 
acção moral: 

1. Sensibilidade moral; 
2. Raciocínio moral; 
3. Motivação moral; 
4. Caracter moral. 

 
Embora estejam referidos directamente no modelo de Rest, em particular no seu terceiro componente, os 
aspectos de motivação no funcionamento moral estão mais presentes na ideia de identidade moral, 
Blasi. 
 
De outro modo, segundo Blasi, as pessoas que mais convertem o seu pensamento moral em acção moral 
são aquelas para quem não agir de modo moral seria equivalente a deixarem de ser elas mesmas, ou a 
perderem a sua própria identidade. No exemplo da preparação das aulas, seria o caso do professor que 
nem sequer admite a ideia de um professor que possa passar para segundo plano a preparação das suas 
aulas. Assim, sendo, a motivação para prepará-las deve ser tão intensa, que o sacrifício estaria, não em 
prepará-las e renunciar a coisas mais agradáveis, mas em optar por estas em detrimento de tal 
preparação.  
 
Esta ideia de Blasi parece ser confirmada pelos estudos de caso, digamos assim, feitos pelo casal Colby 
e Damon, estudos que envolveram um conjunto de pessoas profundamente implicadas com a prática do 
bem comum e tidas, por isso, como modelos morais. Tratava-se, como já frisámos, de pessoas que 
sempre punham em prática o que pensavam ser os seus deveres morais. Como então dissemos, tais 
estudos mostraram que, em tais pessoas, havia uma identificação quase total entre os objectivos 
pessoais e morais. De outro modo, nenhuma motivação era maior do que a motivação para agir 
moralmente. 
 
A introdução de variáveis de motivação moral na passagem da cognição moral a acção moral representa, 
de facto, um passo significativo, um passo que ajuda a compreender que certas pessoas façam, mais do 
que outras, o que pensam que deve ser feito e que sejam, portanto, mais consistentes de um ponto de 
vista moral. 
 
 

 

 


