A Teoria de Lawrence Kohlberg : O Carácter Estrutural do
Desenvolvimento Moral
As investigações de Lawrence Kohlberg vêm no prolongamento da obra de Piaget,
consistindo na aplicação do quadro conceptual definido por este autor ao
desenvolvimento moral. Kohlberg considera que é possível detectar, na área do
desenvolvimento da personalidade social, a existência de estágios ou mudanças
estruturais, que acompanham os estágios cognitivos. Os conceitos de conflito,
descentração e equilibração são retomados para explicar a influência do meio social
sobre o desenvolvimento moral (Kohlberg,1982).
Kohlberg definiu seis estágios do desenvolvimento moral, usando como
metodologia a aplicação de dilemas morais hipotéticos, solicitando uma resposta
livre. Cada estágio representa uma definição própria dos conceitos morais básicos,
sendo possível estabelecer entre eles uma seqüência hierárquica de progressiva
diferenciação e integração. Os tipos superiores de pensamento moral integram e
substituem os inferiores. Cada estágio consiste, assim, num processo ativo de
organização do mundo, correspondendo a uma totalidade estruturada. Isto significa
que, quando confrontados com vários aspectos do juízo moral, os sujeitos
evidenciam sempre uma mesma lógica, que é a do respectivo estágio em que se
situam. Estes estágios são universais e definitivos; verificam-se em todas as
culturas e sucedem-se segundo uma seqüência invariável. Uma vez atingido um
estágio superior não há retrocesso. A progressão nos estágios equivale a uma
marcha para o equilíbrio.
Os estágios de desenvolvimento moral e a construção da autonomia moral
O raciocínio moral é essencialmente um processo de tomada de perspectiva,
assumindo, em cada estágio, uma nova estrutura lógica paralela à dos estágios de
Piaget e que é uma estrutura de justiça, progressivamente mais compreensiva,
diferenciada e equilibrada (Kohlberg, 1981). Os estágios de desenvolvimento moral
traduzem, pois, formas cada vez mais elaboradas e racionais de justificar as
decisões e de solucionar os conflitos.
Kolhberg considera três níveis gerais de desenvolvimento moral, cada um dos quais
subdividido em dois estágios. O Quadro 1 traz um resumo dos estágios.

Segundo este autor, os conflitos de valores podem ser racionalmente solucionáveis,
dado que é possível tender para um conjunto de princípios éticos universais. O
conflito de valores é apenas uma etapa do diálogo que visa atingi-lo com um acordo
universal, no nível de uma generalidade superior (pelo reconhecimento de
princípios éticos universais). Assim, a autonomia moral é alcançada nos dois
últimos estágios de desenvolvimento moral, traduzindo-se numa racionalização de
ideais, fruto da interação do indivíduo com o meio social.
A importância dos vários grupos sociais (entre os quais a escola) é salientada na
criação de oportunidades de descentralização social, que permitindo aos indivíduos
a apreciação de outras perspectivas e o colocar-se no papel do outro, favorecem o
desenvolvimento moral. Assim como o egocentrismo intelectual e moral da criança
caracteriza a moralidade autônoma, também o estar voltado para a perspectiva do
outro é inseparável da autonomia. Através dela, o pensamento realiza a sua
natureza relacional.

A Superação da Tradição Cognitivo-Desenvolvimental: As
Teorias do Desenvolvimento do Ego
A perspectiva cognitivo-desenvolvimental, na sua formulação piagetiana original,
caracterizava-se por ser uma aproximação exterior descritiva e com caráter
epistemológico. Excluía o ponto de vista participativo, isto é, a forma como as

diversas estruturações da realidade, estabelecidas ao longo do desenvolvimento,
são experienciadas pelo próprio sujeito (Kegan, 1982).
A consciência das potencialidades e das limitações da teoria de Piaget impeliu o
diálogo com outras tradições psicológicas, nomeadamente com a psicanalítica. O
aprofundamento da cognição social, levado a cabo pelas teorias neopiagetianas,
constituiu o elo de ligação que faltava entre estes dois paradigmas dominantes do
desenvolvimento, facilitando a apropriação do conceito de ego pela aproximação
estrutural.
Neste contexto, há que fazer referência à teoria de Robert Selman, que evidencia a
base estrutural do conhecimento social da criança, afirmando uma sucessão de
estágios de cognição social, correspondentes a níveis de perspectiva social.
Segundo Selman (1980), "a cognição social não pode ser reduzida, de forma
teórica ou prática, à mera aplicação simples das competências cognitivas
(estrutura) à esfera social (conteúdo)" (p.14). Contudo, o desenvolvimento da
cognição social implica o desenvolvimento cognitivo.
O desenvolvimento da cognição social fornece a base para o desenvolvimento social
e para o comportamento da pessoa. Para Selman (1980), "a criança, em sentido
geral, estrutura e compreende o seu ambiente social envolvente através da
descentração social, e o raciocínio moral depende, em parte, da sua perspectiva
social" (p.36).
No quadro das teorias neopiagetianas, que reclamam da perspectiva estrutural do
desenvolvimento, a relação do eu com o não-eu (físico e social) oca siona uma
reestruturação dialética da própria unidade originária de sentido com a qual o
sujeito se identifica (o próprio). Emerge desta compreensão o conceito de
desenvolvimento do ego. A consideração deste conceito, e do seu desenvolvimento
ao longo de um processo, corresponde à necessidade de compreensão da pessoa
como um todo, ou seja, traduz uma compreensão holística que abarca as
dimensões já consideradas do desenvolvimento (Blasi, 1993; Hauser, 1993).
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