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introdução 
Por Que estuDar a moraliDaDe humana  
e seus PossÍveis DesDoBramentos?

Rita Melissa Lepre

Eis um livro sobre a moralidade humana e seus possíveis desdobra-
mentos. É quase consensual entre educadores e psicólogos a importância 
do tema, ainda que as justificativas para esse reconhecimento sejam as mais 
diversas possíveis, desde a defesa de que estejamos vivendo uma crise de 
valores até certos saudosismos que remetem a determinados valores mais 
comuns do passado, como as boas maneiras e a cordialidade.

No campo acadêmico, os estudos sobre a moral e suas relações com 
determinados comportamentos humanos têm ocupado lugar de destaque. 
O Grupo de Trabalho Psicologia e Moralidade, criado em 1989, vinculado à 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia – Anpepp 
– revela os esforços da ciência psicológica no que se refere a pesquisar as re-
lações entre moralidade, fenômenos e comportamentos psíquicos e sociais.

É certo que a moral e a ética são objetos de estudo de outras Ciên-
cias, como a Filosofia, a Sociologia, o Direito, entre outras, mas é na Psico-
logia que o estudo do tema encontra respaldo em pesquisas empíricas e no 
desenvolvimento de métodos apropriados à sua investigação, como vere-
mos mais adiante. Segundo La Taille (2006), a Psicologia Moral é a “ciência 
preocupada em desvendar por que processos mentais uma pessoa chega 
intimamente a legitimar, ou não, regras, princípios e valores morais” (p. 9).

Entre os fenômenos que podem ser analisados pela ótica dos es-
tudos sobre a moralidade humana, o livro que ora apresentamos elege os 
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comportamentos de risco social em adolescentes e mulheres jovens, sobre-
tudo o uso e abuso de álcool e outras drogas, além de investigações sobre 
condutas sexuais, como foco de suas análises. 

Ao tratar o tema da moralidade, precisamos, inicialmente, nos ater 
aos conceitos de moral e ética. Segundo Vásquez (1997), esses conceitos 
não podem ser tratados como sinônimos, pois apresentam peculiaridades 
que os diferenciam. Para o filósofo, a moral se refere a um sistema de re-
gulamentação das relações entre os indivíduos, revelando uma determinada 
forma de comportamento humano presente em todos os tempos e em to-
das as sociedades. Mas, a moral não deve ser entendida como um sistema 
normativo único, válido para todos os tempos e para todos os homens. 
Vásquez (1997) defende que a moral é uma forma específica de compor-
tamento humano, cujos agentes são indivíduos concretos que agem mo-
ralmente quando em sociedade, sendo que a moral existe necessariamente 
para cumprir uma determinada função social, quase sempre relacionada à 
manutenção da boa ordem social.

A ética, por sua vez, é a teoria ou ciência do comportamento moral 
dos homens em sociedade. A ética inscreve-se no campo da reflexão, uma 
vez que os homens, além de agir moralmente, podem refletir sobre seu 
comportamento prático e o tomar como objeto de sua reflexão e de seu 
pensamento (Vásquez 1997).

Para La Taille (2006), “falar em moral é falar em deveres, e falar em 
ética é falar em busca de uma “vida boa”, ou se quiserem, de uma vida que 
“vale apena ser vivida.”” (p.30). Ao buscar definir o plano moral e o plano 
ético, La Taille (2006), afirma que, do ponto de vista psicológico, o plano 
moral é definido pelo sentimento de obrigatoriedade e pelo dever moral, 
enquanto o plano ético se relaciona com a expansão de si próprio, na busca 
por uma vida boa e feliz.

A preocupação com a moralidade e a ética não é uma questão con-
temporânea, mas data da Antiguidade. Tendo como foco a Filosofia Oci-
dental, podemos dizer que, entre Sócrates, Platão e Aristóteles, a preocupa-
ção com a vida que se devia viver já estava presente.

Segundo Chauí (1995), “podemos dizer, a partir dos textos de Pla-
tão e de Aristóteles, que, no Ocidente, a ética ou filosofia moral inicia-se 
com Sócrates” (p. 339). Sócrates foi um grande filósofo ateniense que, entre 
outras coisas, estudou as virtudes humanas, próprias do homem bom. Por 
meio de um método próprio – a maiêutica – indagava os atenienses nas ruas 
e nas praças, sobre o que é o bem, o que é agir moralmente bem, o que são 
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as virtudes, etc. Tinha como objetivo fazer com que os atenienses chegas-
sem à sua verdade interior e se tornassem sujeitos ético morais: “é sujeito 
ético moral somente aquele que sabe o que faz, conhece as causas e os fins 
de sua ação, o significado de suas intenções e de suas atitudes e a essência 
dos valores morais” (Chauí 1995, p. 341)

Para Aristóteles, a resposta para a pergunta “que vida devo levar” 
estava nas virtudes morais. Em “Ética a Nicômaco”, o filósofo define as 
virtudes como estados que dirigem a decisão humana, tendo como norma 
a regra moral.

Segundo Perine (2006), em Aristóteles, a ação moral deriva de três 
elementos: a sensação, o intelecto e o desejo. Para uma ação virtuosa é ne-
cessário que esses elementos estejam em consonância com o desejo reto e 
a regra justa e ação precedida pela virtude. Nesse sentido, no homem ético 
e virtuoso há um intelecto desejante e um desejo refletido dirigido a um 
mesmo objeto, sendo a virtude uma característica da excelência do caráter.

Portanto, é na Antiguidade e, dentro da Filosofia, que se inaugura a 
preocupação com a ética e com a moralidade humana. A pergunta “Como 
devo agir?” passa, a partir de então, a ser alvo de estudos e reflexões.

Estudos sobre a ética das virtudes voltam a ser realizados na contem-
poraneidade. No entanto, investigações que remetem à moral e à ética ao 
dever e a mais racional de todas as virtudes, a justiça, ainda predominam no 
campo da Psicologia da Moralidade.  Há razões que explicam tal predomí-
nio e elas estão na própria história das indagações sobre a ética e a moral na 
Filosofia e na Psicologia. Se em Aristóteles, as virtudes ocuparam lugar de 
destaque, foi em Immanuel Kant (1724 -1804), já no século XVIII e expres-
são máxima do pensamento Iluminista, que a moralidade humana passou a 
ser pensada, sobretudo, por meio da justiça e entendida como uma obriga-
ção ao dever, obrigação essa inteiramente racional e refletida. Na filosofia 
kantiana acerca da moral, as virtudes (generosidade, honestidade, fidelidade, 
entre outras) foram praticamente abandonadas e a defesa da justiça como a 
virtude de todas as virtudes foi divulgada e assumida por muitos pensadores 
da Filosofia e, posteriormente, por pesquisadores da Psicologia.

Segundo Menin (1985)

Dentro da Filosofia de Kant em sua obra Fundamentação da Metafísica 
dos Costumes (1786), a moral se faz necessária porque é a única que 
pode estabelecer um fio condutor através do qual se podem julgar as 
ações e costumes dos mais diferentes povos. Do contrário, diz Kant, 
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todos os costumes ficariam sujeitos a qualquer tipo de perversão pois, 
não teríamos um único referencial através do qual julgá-los. É pressu-
posto que uma lei moral tem que ser universal, e assim, não pode surgir 
da experiência. (p. 1)

Para Kant, agir moralmente bem não é o mesmo que agir segundo as 
regras de determinada sociedade, ao contrário, a moral pede um princípio 
universalmente válido. Aquilo que é considerado como bem deve o ser para 
toda a humanidade e não, apenas, para determinadas culturas.

Kant diz que para agirmos moralmente bem, devemos obedecer a 
um princípio incondicional e universal que ele chamou de Imperativo Categó-
rico e que formulou da seguinte maneira: “Age apenas segundo uma máxima 
tal que possas querer que ela se torne lei universal” (Kant 1974, p. 223). 
Dessa maneira, a pessoa ao agir deve refletir para saber se sua ação seria vá-
lida para toda a humanidade, obedecendo a um princípio de reciprocidade. 
Se a resposta for não, tal ato não é moralmente bom já que não obedece ao 
Imperativo Categórico, pois segundo esse, aquilo que vale para mim, devo 
concordar que possa valer para todos.

Segundo Kant, existem duas grandes tendências morais: a heterono-
mia e a autonomia.

A heteronomia ou moral heterônoma pode ser definida como a 
obediência cega a determinadas leis ou regras sociais ditas morais. Ser he-
terônomo é ser guiado por outro (hetero=outro, nomia=regra), por leis 
ou regras sociais, tomando-as como absolutas e agindo por conformidade. 
Nesse caso, Kant afirma haver adequação social, mas não autonomia moral. 
Isso porque agir de determinada maneira pensando em recompensas ou 
aprovação social não é o mesmo que agir segundo o Imperativo Categórico.

Explica Menin (1985)

Segundo Kant, quando obedecemos às prescrições ou regras ditas mo-
rais por conformidade, interesse ou prudência (não sofrer consequên-
cias adversas), os imperativos que nos guiam são Hipotéticos e a moral 
aqui seguida chama-se Heterônoma. (p. 3)

Nesse caso, a ação moral parte de condicionantes como o bem-estar 
ou o interesse próprio e fere o princípio teleológico expresso por Kant no 
Imperativo Categórico.
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Para esse autor, é somente a autonomia que pode garantir a dignida-
de a qualquer ser humano, pois, entre outras, prega a seguinte máxima: “Age 
apenas de tal maneira que uses a humanidade tanto na sua pessoa como na 
pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente, como fim e nunca 
simplesmente como meio” (Kant 1974, p. 229).

A autonomia, portanto, é uma forma de se relacionar com a humani-
dade que pressupõe descentralização, fundando-se exclusivamente na razão 
e no dever ao Imperativo Categórico. Enfim, o projeto da moralidade kan-
tiano pede um exercício constante de descentralização e uma ação guiada 
por princípios universais de valor.

As ideias de Kant acerca da moralidade humana foram alvo de mui-
tas reflexões e críticas. É sabido que muitos filósofos contemporâneos fize-
ram alusões a Kant, seja para reafirmar seu projeto moral, seja para criticar 
sua extrema racionalidade.

Como afirma Aranha (1993)

O pensamento de Kant foi importante para fornecer as categorias da 
moral Iluminista racional, laica, acentuando o caráter pessoal da liberda-
de. Mas, a partir do século XIX e ao longo do século XX, os filósofos 
começam a se posicionar contra a moral formalista kantiana fundada 
na razão universal, abstrata e tentam encontrar o homem concreto da 
ação moral. É nesse sentido que podemos compreender o esforço de 
pensadores tão diferentes como Marx, Nietzsche, Freud, Kiekergaard e 
os existencialistas. (p. 285)

Jean Piaget (1896-1980) foi um dos autores da Psicologia, que adotou 
a visão kantiana ao estudar a moral. Kant (século XVIII) e Piaget (século 
XX) viveram em épocas diferentes, mas podemos dizer que tiveram preo-
cupações semelhantes no que diz respeito à moralidade. É sabido que Kant 
foi leitura obrigatória para Piaget e que causou grande influência em sua 
obra. Numa leitura atenta de seu livro O Juízo Moral na Criança (1932), po-
demos detectar, facilmente, afinidades com as ideias kantianas. Vale ressal-
tar, como lembra La Taille (1996), que não se trata de “comparar as teorias 
dos dois autores, mas somente suas concepções sobre educação” (p. 174). 

A obra de Piaget O Juízo Moral na Criança (1932) é, sem dúvida, um 
dos estudos pioneiros na área da psicologia da moralidade humana. O Juízo 
Moral foi, e ainda é, referência constante de estudiosos da área e pode ser 
considerado um clássico. É sabido que muitos pesquisadores contempo-
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râneos, como Kohlberg, Habermas e outros, apoiaram-se nessa obra para 
construírem os alicerces de suas teorias.

A preocupação central de Piaget no Juízo Moral é a de mostrar como 
a consciência chega a respeitar as regras. Para tanto, o autor pesquisou o ra-
ciocínio que presidia as ações das crianças no jogo de bolinha de gude e pi-
que, assinalando a existência de um caminho psicogenético no desenvolvi-
mento do juízo moral, determinante da prática e da consciência das regras.

Piaget inicia seu livro com uma advertência na qual afirma que o que 
pretende estudar é o desenvolvimento do juízo ou do julgamento moral das 
crianças e não a ação ou os sentimentos morais. Afirma Piaget:

Nessa obra, não se encontrarão, de modo algum, análises diretas da mo-
ral infantil, tal como é vivida na escola, na família ou nos grupos infan-
tis. Propusemo-nos a estudar o juízo moral, e não os comportamentos 
ou os sentimentos morais. (1932/94, p. 23)

No entanto, apesar dessas ressalvas, ao ler atenciosamente sua obra, é 
possível notar que Piaget faz algumas referências sobre a ação moral, prin-
cipalmente quando fala sobre a prática das regras. Aparecem, também, em 
alguns momentos, alusões aos sentimentos e às inclinações morais, como, 
por exemplo, na seguinte passagem:

Os menores que começam a jogar, aos poucos, são dirigidos pelos maio-
res no respeito à lei, e, além disso, inclinam-se de boa vontade para essa virtude, 
eminentemente característica da dignidade humana (grifo nosso), que consiste 
em observar corretamente as normas do jogo. (Piaget 1932[1994, p. 24])

Para esse autor, os jogos infantis são “admiráveis instituições sociais” 
(Piaget 1932/1994, p.23) que possibilitam o contato com um código com-
plexo de regras e com toda uma jurisprudência e, exatamente por isso, apoia 
sua pesquisa na análise, principalmente, do jogo de bolinhas de gude.

Piaget define a moral como “um sistema de regras” e afirma que a es-
sência de toda moralidade está no respeito que os indivíduos adquirem por 
essas regras. A pergunta da pesquisa piagetiana não é por que, mas como a 
consciência chega a adquirir esse respeito. Em suas pesquisas, Piaget desco-
briu que a relação do sujeito com as regras do jogo se divide em dois fenô-
menos: a prática das regras e a consciência das regras. Ambos os fenômenos 
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seguem um caminho psicogenético com tendências morais à heteronomia e 
à autonomia, precedidas por um período pré-moral de anomia.

Relacionando os estágios referentes à prática e à consciência das re-
gras, teremos três grandes fases no desenvolvimento da moralidade que, 
para fins didáticos,1 podem ser apresentadas da maneira que segue.

Uma primeira fase de anomia (0-5 anos),2 na qual a criança não tem 
consciência das regras e o seu agir é direcionado para a satisfação de impul-
sos motores ou de suas fantasias, estando ausente a preocupação com re-
gras coletivas e com as atividades em grupo. Piaget não se debruçou muito 
em estudar essa primeira fase, já que não podemos falar ainda da existência 
de uma moral, ainda que, desde muito cedo, as crianças estejam expostas a 
certos tipos de relacionamentos que podem determinar seus rituais, esco-
lhas e certas preferências. 

Uma segunda fase de heteronomia (6-9 anos), na qual a criança já 
percebe a existência de regras e aparece o interesse em participar por ati-
vidades coletivas. As regras, no entanto, são vistas pela criança como algo 
sagrado e imutável, dadas por uma entidade divina ou pela tradição e nunca 
como produto de um contrato. Piaget chama a heteronomia de “moral do 
dever”, pois aqui as crianças obedecem as regras por dever a um adulto ou 
à algo superior, mas não porque têm consciência do que elas significam. A 
prática das regras é imitativa, ou seja, a criança obedece a determinadas re-
gras seguindo os modelos oferecidos pelos adultos ou companheiros mais 
velhos, porém, as adaptam segundo o seu egocentrismo. (Menin 1996).

Nessa fase, as crianças julgam os atos alheios por meio do que Piaget 
(1932[1994]) denominou “julgamento por responsabilidade objetiva”, no 
qual levam mais em conta as consequências materiais do fato do que a in-
tenção de quem cometeu a falta. Explica Piaget (1932[1994])

1. Essa representação das fases possibilita um melhor entendimento da teoria, porém, 
quando transferimos essas ideias para o desenvolvimento real percebemos que essa 
representação não ocorre de forma linear.

 Essas “fases” não são estanques e podem mesclar características entre si, dessa ma-
neira, é possível  haver características da heteronomia na autonomia e vice-versa. 
Como sabemos, o desenvolvimento é um processo contínuo e dinâmico, compor-
tando inúmeras variações. Atualmente, preferimos adotar o termo tendências mo-
rais ao invés de estágios ou fases.

2. Essas são idades médias, que podem variar. Uma das características presentes em 
toda a obra de Piaget é a não rigidez em termos de idade.
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Vê-se quanto as respostas são resistentes às sugestões contrárias tenta-
das por nós e quanto as crianças, se bem que compreendendo perfei-
tamente as histórias contadas e, por conseguinte, as intenções dos per-
sonagens em jogo nas histórias, só levam em conta, em suas avaliações, 
fatos materiais e não as intenções que foram a causa indireta desses 
fatos materiais. (Piaget 1932[1994, p. 105])

Dessa maneira, as crianças apresentam-se como juízes rígidos e absolutos 
em seus julgamentos, sugerindo punições expiatórias para aqueles que comete-
ram alguma falta com grande prejuízo material, sem considerar a intenção dos 
envolvidos. Segundo Piaget (1932/1994) a responsabilidade objetiva tende a di-
minuir com a idade para dar lugar ao surgimento de outra forma de julgamento: 
por responsabilidade subjetiva. Quanto a isso, Piaget esclarece:

a noção objetiva da responsabilidade e a noção subjetiva não caracteri-
zam, propriamente falando, dois estágios sucessivos, definem dois pro-
cessos distintos, em que um precede em média o outro, no decorrer da 
evolução moral da criança... (1932[1994, p. 103])

Concluindo, na heteronomia, as crianças orientam os seus atos por 
meio de modelos recebidos, mas “assimilam”, no sentido piagetiano, esses 
modelos segundo seu ponto de vista, que é rígido e inflexível, características 
próprias do egocentrismo (Menin 1996).

Uma terceira (e última) fase denominada autonomia (10/11 anos em 
diante), apresenta características exatamente opostas às da heteronomia. A 
criança percebe-se como legisladora e entende que as regras derivam de um 
acordo mútuo entre as pessoas. Essa fase corresponde à visão do adulto 
(como possibilidade e não como fato). Nela, o sujeito sabe que há regras 
para se viver em sociedade, mas essas regras e o respeito a elas partem do seu 
interior. O sujeito autônomo é aquele que, olhando para si, enxerga também 
o outro, ou seja, descartam-se ideais egocêntricos e triunfam leis universais. A 
partir daqui as crianças mais velhas adquirem a possibilidade de julgar os atos 
alheios por responsabilidade subjetiva, ou seja, de levar em conta as intenções 
de quem cometeu algum delito, colocando-se no lugar do outro.  Como resu-
me Menin (1996), na autonomia (moral do bem), os sujeitos, 

consideram justo aquilo que resultar num benefício distribuído o mais 
igualmente possível, o mais equitativo. Ou, como diria o filósofo (grifo nos-
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so), no que garantir a dignidade para todo e qualquer ser humano: nin-
guém ser usado como um meio para o outro. (p. 50)

Essas três fases, fazem parte do caminho psicogenético descoberto 
por Piaget, no desenvolvimento da moralidade. Há, ainda, um outro fenô-
meno exaustivamente estudado por esse autor que se relaciona ao desenvol-
vimento do juízo moral: a evolução da noção de justiça.

Para Piaget (1932[1994]), a justiça é uma noção moral, a mais racio-
nal de todas, que é construída paulatinamente, acompanhando o desenvol-
vimento da moralidade. Sabemos que, quando Piaget fala em desenvolvi-
mento está se referindo a um caminho a ser percorrido até se chegar a um 
ponto mais evoluído. No caso da justiça, esse caminho passa por momentos 
distintos.

Num primeiro momento, a criança apresenta uma noção bastante 
pessoal de justiça, o que Piaget denominou de crença na justiça imanente. 
Ela acredita que toda transgressão será, inevitavelmente, castigada e as pu-
nições (ou castigos) se apresentam como automáticas e vindas dos próprios 
objetos ou da natureza, que seria uma espécie de cúmplice do adulto, pu-
nindo as desobediências que fugiram aos olhos destes. Essa é uma noção 
bastante primitiva de justiça e está diretamente ligada à anomia e à hetero-
nomia.

Um segundo momento no desenvolvimento da noção de justiça é 
marcado pela ideia de que é preciso haver proporcionalidade entre o ato 
delituoso (transgressão) e o castigo (sanção) aplicado ao culpado, o que 
Piaget denominou de justiça retributiva. Há dois tipos de sanções ligadas a 
essa noção de justiça: as sanções expiatórias e as sanções por reciprocidade. 

Na sanção expiatória, a qualidade do castigo é estranha à do delito. 
Esse tipo de sanção é relacionada à coação e às regras de autoridade.

Explica Piaget (1932[1994]):

Pouco importa que, para punir uma mentira, se infrinja ao culpado um 
castigo corporal, ou que o privemos de seus brinquedos ou que o conde-
nemos a uma tarefa escolar: a única coisa necessária é que haja proporcio-
nalidade entre o sofrimento imposto e a gravidade da falta. (p. 161)

Crianças mais heterônomas optam mais por esse tipo de sanção, que 
tem como principal componente a severidade do castigo. Na sanção por 
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reciprocidade, ao contrário, o castigo é diretamente ligado à qualidade do 
delito. Esse tipo de sanção está relacionada à cooperação e às regras de 
igualdade. Nesse caso, se uma criança quebrou algo não vai ficar sem al-
moço ou sem seus brinquedos, mas vai ajudar a limpar a bagunça que fez.

Como afirma Piaget (1932[1994]),

se a regra for violada, não há absolutamente necessidade, para recolocar 
as coisas em ordem, de uma repressão dolorosa que imponha, de fora, 
o respeito pela lei: basta que a ruptura do elo social, provocada pelo cul-
pado, faça sentir seus efeitos; em outras palavras, basta pôr a funcionar 
a reciprocidade. (p. 162)

Crianças mais autônomas optam mais por esse tipo de sanção, que 
tem como principal componente a reciprocidade.

No terceiro momento da evolução da noção de justiça, as crianças 
mais velhas fazem seus julgamentos guiadas por princípios de igualdade, 
ou seja, pela disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um e, 
a partir desse reconhecimento, aplicar a mais justa sanção em determinada 
situação. Piaget denominou essa tendência do julgamento moral como jus-
tiça distributiva. Essa é, sem dúvida, a noção mais evoluída de justiça e está 
diretamente ligada à autonomia.

Essas noções, assim como todas as outras características relaciona-
das ao desenvolvimento moral, não estão presentes a priori nos indivíduos. 
Segundo Piaget (1932[1994]), nenhuma realidade moral é completamente 
inata. Os homens não nascem bons ou maus, heterônomos ou autônomos, 
mas constroem essa moralidade por meio de suas interações sociais.

É interessante notar que, nessa afirmação de Piaget, a palavra “com-
pletamente” sugere que há algo de inato na moralidade e ele explica:

O que é dado pela constituição psicobiológica do indivíduo como tal 
são as disposições, as tendências afetivas e ativas: a simpatia e o medo 
- componentes do “respeito” -, as raízes instintivas da sociabilidade, da 
subordinação, da imitação etc.; e, sobretudo, certa capacidade indefinida 
de afeição, que permitirá a criança amar um ideal como amar a seus pais 
e tender ao bem como à sociedade de seus semelhantes. Mas, deixadas 
livres, essas forças puramente inatas permaneceriam anárquicas: fonte 
dos piores excessos como de todos os desenvolvimentos, a natureza 
psicológica do indivíduo como tal permanece neutra do ponto de vista 
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moral. Para que as realidades morais se constituam, é necessária uma 
disciplina normativa, e para que essa disciplina se constitua é necessá-
rio que os indivíduos estabeleçam relações uns com os outros. (Piaget 
1930[1996, p. 2])

A construção da moralidade autônoma, portanto, pressupõe intera-
ção social. Piaget (1932[1994]) expõe que há dois tipos de relações sociais: 
as de coação e as de cooperação, relacionadas a dois tipos de respeito: o 
unilateral e o mútuo. 

Segundo esse autor, as crianças, desde muito cedo, estabelecem re-
lações sociais com aqueles que as cercam e independente de quem sejam 
essas pessoas (pais, professores, colegas, vizinhos etc.), os vínculos sociais 
são formados. No entanto, essas relações estão subordinadas, num primeiro 
momento, ao egocentrismo infantil e à autoridade do adulto. Dessa mes-
cla ambivalente é que derivam as duas possibilidades de relações sociais 
propostas por Piaget: aquelas baseadas na coação e aquelas baseadas na 
cooperação.

Nas relações de coação, os adultos ou companheiros mais velhos, 
usam de sua autoridade para impor regras às crianças, ou seja, pregam a 
submissão infantil e não permitem a troca de pontos de vista. Ainda que 
isso seja difícil para uma criança egocêntrica, deixar que ela expresse seus 
pensamentos para confrontá-los com o do adulto pode ser um primeiro 
exercício para o declínio do pensamento egocêntrico e a construção da 
capacidade de reciprocidade. Porém, nas relações de coação esse confronto 
não é permitido, uma vez que, muitas vezes, o adulto cobra respeito da 
criança, mas não a respeita enquanto pessoa. A esse tipo de respeito, Piaget 
deu o nome de “respeito unilateral”, ou seja, que deriva de apenas um dos 
lados, o da criança pelo adulto. Podemos concluir, então, que o respeito 
unilateral une-se à coação e reforça a heteronomia infantil.

Por outro lado, nas relações de cooperação, há trocas efetivas entre 
adultos e crianças e prevalecimento do respeito mútuo, entre iguais.

Nas palavras de Piaget (1932[1994]):

A sociedade é o conjunto das relações sociais. Ora, entre estas, dois 
tipos extremos podem ser distinguidos: as relações de coação, das quais 
o próprio é impor do exterior ao indivíduo um sistema de regras de 
conteúdo obrigatório, e as relações de cooperação, cuja essência é fazer 
nascer, no próprio interior dos espíritos, a consciência de normas ideais, 
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dominando todas as regras. Oriundas dos elos de autoridade e respeito 
unilateral, as relações de coação caracterizam, portanto, a maioria dos 
estados de fato de dada sociedade e, em particular, as relações entre a 
criança e seu ambiente adulto. Definidas pela igualdade e pelo respei-
to mútuo, as relações de cooperação constituem, pelo contrário, um 
equilíbrio limite mais que um sistema estático. Origem do dever e da 
heteronomia, a coação é, assim, irredutível ao bem e à racionalidade 
autônoma, produtos da reciprocidade, se bem que a própria evolução 
das relações de coação tenda a aproximá-las da cooperação. (Piaget 
1932[1994, p. 294])

O ambiente escolar, segundo Piaget, também é fonte de estímulo 
para o desenvolvimento da autonomia. Araújo (1993), em sua dissertação de 
mestrado, reafirmou essa constatação de Piaget, entrevistando 56 crianças 
de três escolas que variavam de um ambiente cooperativo a um ambiente de 
coação. O autor verificou, empiricamente e na realidade brasileira, que os 
dados obtidos por Piaget permanecem reais e que as crianças que estavam 
expostas a ambientes de cooperação, reciprocidade e respeito mútuo possu-
íam um maior nível de desenvolvimento moral. Por outro lado, as crianças 
pertencentes às escolas que adotavam postura autoritária, propiciando um 
ambiente de coação, possuíam um menor nível de desenvolvimento moral, 
apresentando comportamentos predominantemente heterônomos.

Segundo Piaget (1932[1994]), seria “imoral” querer impor às crianças 
regras completamente elaboradas, pois, segundo esse autor, a vida social das 
crianças é bastante rica para que essas construam suas regras e passem a res-
peitá-las. Por outro lado, as crianças não podem ser deixadas à sua natureza 
biológica; é necessário que se proporcione um ambiente no qual a coope-
ração possa ser experimentada, a fim de que a consciência autônoma seja 
construída. Tal construção propiciará, ao indivíduo, possibilidades de julga-
mento e ação moral relacionados a uma vida boa, tal qual a ética defende.

Antes, porém, para terminarmos nossas reflexões acerca da teoria 
piagetiana do desenvolvimento do juízo moral, julgamos necessário retor-
narmos às influências de Kant na obra desse autor.

O sujeito presente em toda a obra de Piaget, mesmo quando trata 
da moral, é o sujeito epistêmico: ativo e construtor de seu próprio conhe-
cimento. Esse sujeito não possui a liberdade aprioristicamente, nem a von-
tade e a razão capaz de levá-lo a agir segundo princípios internos, como o 
Imperativo Categórico de Kant. Como afirma Freitag (1992),
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O sujeito epistêmico da filosofia crítica de Kant é substituído pelo su-
jeito em formação e transformação permanente, à luz da experiência. 
Trata-se de um sujeito que pretende a liberdade, a autonomia, a justiça 
e a igualdade e reconhece os seus limites internos e externos, agindo 
adequadamente (racionalmente) nos dados contextos sociais, transfor-
mando-os, para aumentar o espaço de liberdade individual e coletiva. 
(Freitag 1992, p. 14)

Segundo a autora, não obstante, as influências de Kant na teoria pia-
getiana são profundas.

Em Le jugement moral chez l’enfant (1932) Piaget e colaboradores de-
senvolveram uma teoria da moralidade que, no meu entender, se baseou 
no modelo de Kant. O cerne da teoria moral de Piaget coincide com 
a de Kant. Piaget não se interessa pela gênese, na criança, de conceitos 
como felicidade, carinho, temperança ou prudência que povoam as te-
orias éticas não-kantianas. Piaget centra sua atenção na “autonomia da 
razão”, no “respeito à norma” e na “ideia da justiça”, temas centrais da 
ética kantiana. (Freitag 1990, p. 60)

Para Freitag (1990), Piaget não só foi influenciado por Kant como 
introduziu inovações à teoria desse autor, no que se refere à razão prática. 
São três as inovações apontadas por ela, supondo que Piaget:

1. Redefine geneticamente o conceito de autonomia – Piaget afir-
ma que o homem não nasce autônomo, mas constrói sua auto-
nomia por meio de um caminho psicogenético;

2. Redefine dialogicamente o Imperativo Categórico – para Kant 
o respeito ao Imperativo Categórico surge de um entendimento 
pessoal, in foro íntimo; enquanto que para Piaget, a universaliza-
ção de princípios de valor só é possível no grupo, por meio da 
cooperação e do respeito mútuo. 

 
 O procedimento da universalização da lei que deve reger a condu-

ta de cada um e de todos é (como Habermas o postulou) monoló-
gico em Kant e dialógico em Piaget. Piaget e não Kohlberg (como 
acredita Habermas) é o verdadeiro predecessor de uma “Ética dis-
cursiva”, pois foi Piaget quem defendeu o caráter essencialmente 
social e dialógico da razão prática. (Freitag 1990, p. 61)
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3. Redefine dialeticamente a relação entre a razão teórica e a razão 
prática – para Kant a razão teórica está proibida de pensar a 
liberdade, papel esse da razão prática. Dessa maneira, esses dois 
conceitos se justapõem mas não estabelecem uma relação de 
troca. Já, para Piaget, razão prática e razão teórica mantém uma 
relação dialética. O pensamento hipotético dedutivo, adquirido 
no período das operações formais, permite pensar a liberdade e 
generalizá-la para o mundo dos homens.

Enfim, a obra de Piaget sobre a moralidade humana tem como um 
de seus alicerces as ideias de Kant. No entanto, é Jean Piaget quem funda 
a psicologia da moralidade humana, oferecendo à mesma status de ciência, 
com métodos e técnicas próprios, pré-requisitos indispensáveis para o re-
ferido título.

Com base nos estudos de Piaget, diversos outros importantes au-
tores no campo da Psicologia da Moralidade elaboraram suas propostas 
teóricas, ora concordando inteiramente com a proposta piagetiana, ora re-
jeitando determinados aspectos, ampliando outros ou, ainda, rediscutindo e 
reanalisando sua teoria com outros vieses.

Neste livro serão apresentados os estudos de três autores da Psicolo-
gia da Moralidade Humana: Kolhberg (1992), Lind (2000, 2007, 2009) e Tu-
riel (1974, 1975, 1983, 1989), formando um primeiro eixo, composto pelos 
capítulos 02, 03 e 04, numa tentativa teórica de entender, explicar e refletir 
sobre o processo de construção da moralidade nos sujeitos.  O segundo 
eixo será composto pelos capítulos de 05 a 09, nos quais serão abordadas 
algumas condutas como o envolvimento com drogas, a vulnerabilidade, o 
consumo de bebidas alcoólicas e o comportamento sexual, buscando suas 
possíveis relações com a moralidade.

Para concluir, voltemos a nossa pergunta inicial: por que estudar a 
moralidade humana e seus possíveis desdobramentos?

É certo que a moralidade é reguladora das relações humanas, e, por-
tanto, seu estudo já estaria bem justificado. Mas, queremos ir além. Lembre-
mos que ética e moral nos remetem a valores morais. Os valores morais são 
construções humanas e referem-se a metas aspiradas pela moral. Segundo 
Piaget (1932[1994]), valores são investimentos afetivos que nos movem ou 
nos fazem agir, guiando nossas ações.

La Taille, Menin e colaboradores (2009) propuseram um tema a ser 
discutido: vivemos uma crise de valores ou valores em crise? A resposta 
parece ser valores em crise, uma vez que há valores mediando as relações 
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humanas, no entanto, talvez não sejam aqueles propostos pela moral au-
tônoma. É fato que vivemos certo mal-estar social, com uma boa dose de 
desconfiança nos pares e relações sociais e afetivas cada vez mais frágeis. 
Valores como justiça, solidariedade, honra, fidelidade, generosidade, frater-
nidade, entre outros, se excedem nos discursos da contemporaneidade, mas 
faltam nas ações e atitudes.

Portanto, estudar a moralidade e seus desdobramentos faz-se neces-
sário numa época em que o excesso de discursos e a escassez das práticas 
ético-morais se fazem presentes. Resgatar a importância da construção de 
personalidades autônomas, por meio, sobretudo, da real cooperação é pre-
mente e inadiável. Como afirma Piaget (1932[1994]),

A cooperação é fator de personalidade, se entendermos por personali-
dade não o eu inconsciente do egocentrismo infantil, nem o eu anárqui-
co do egoísmo em geral, mas o eu que se situa e se submete, para se fa-
zer respeitar, às normas da reciprocidade e da discussão objetiva. (p. 82)

Os artigos que compõem o livro que agora o leitor terá contato é 
uma resposta à necessidade de se estudar exaustivamente a moralidade hu-
mana, para que, a partir de pesquisas empíricas e análises teóricas, o tema 
retorne e faça sentido nas pautas da Educação e demais ciências da forma-
ção humana.
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