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RESUMO

O Desenvolvimento Moral apresenta diversas percepções e aspectos, à depender da abordagem teórica que leva-se
em consideração. De acordo com a abordagem teórica da Psicologia Comportamental, que foi a escolhida para a
presente pesquisa, pode-se afirmar que o desenvolvimento moral acontece por meio da aprendizagem com o reforço,
punição e através do exemplo. O presente estudo que tem por objetivo observar a aquisição de regras no
desenvolvimento moral foi realizado com 20 crianças de uma escola municipal localizada na cidade de Estância,
município de Sergipe. Foi utilizado o instrumento de pesquisa chamado observação direta. Averigou-se que durante a
pesquisa as crianças compreenderam que as regras estabelecidas eram necessárias e a cooperação do grupo
fundamental para um bom desempenho em equipe.
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ABSTRACT

Moral Development presents diverse perceptions and aspects, depending on the theoretical approach that is taken into
account. According to the theoretical approach of Behaviorism, which was chosen for the present research, it can be
affirmed that moral development happens through learning through reinforcement, punishment and through example.
The present study that aims to observe the acquisition of rules in moral development was carried out with 20 children
from a municipal school located in the city of Estância, municipality of Sergipe. The research instrument called direct
observation was used. It was found that during the research the children understood that the established rules were
necessary and the cooperation of the core group for a good team performance.

Key words: Moral development, rules, behavior.

INTRODUÇÃO

O Desenvolvimento Moral, assim como a maior parte de todos os outros assuntos abordados pela Psicologia, tem
várias formas de visão e diferentes aspectos que são tratados pelas linhas teóricas mais diversas, como a Psicanálise,
a linha Cognitiva, a Comportamental, dentre outras. Neste trabalho será apresentado as visões que tais abordagens
apresentam sobre o assunto, ressaltando, contudo, que a pesquisa do trabalho ocorreu com base no viés
comportamental. Porém, antes de falar em Desenvolvimento Moral, faz-se necessário definir o que é moral. Para
Cordi (2003, p.64), “a moral é tanto um conjunto de normas que determinam como deve ser o comportamento quanto
ações realizadas de acordo ou não com tais normas”.
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Segundo Chauí (2003), para que exista um comportamento moral se faz necessária a existência de um indivíuo
consciente, que conheça a diferença entre certo e errado, virtude e vício, permitido e proibido, bem e mal. A
consciência moral não só identifica essas diferenças, mas também se identifica enquanto apropriada para dar valor as
ações e condutas e agir em consonância com valores morais, sendo responsável por atos e emoções, bem como
pelas implicações do que sente e faz.

Muitos costumam confundir o conceito de moral com a concepção do que é ética, e sobre isto, Vásquez (1998) aponta
que a ética é basicamente reflexiva e teórica, enquanto a moral é veementemente prática. Porém, uma completa a
outra, havendo uma intensa relação entre ambas, pois no comportamento humano, conhecer e agir são inseparáveis.

Voltando-se agora ao Desenvolvimento Moral na criança, Biaggio (1988, p 216) introduz o assunto afirmando que “a
moralidade ou consciência é geralmente vista pelos psicólogos como o conjunto de regras culturais que foram
internalizadas pelo indivíduo”, e cita mais: “Um dos problemas centrais para a Psicologia do Desenvolvimento é o
seguinte: Como é que a criança que nasce ‘amoral’ torna-se capaz de moralidade (...)” (1988, p. 217).

Em resposta a tal questionamento levantado pela autora, sabe-se que existem várias linhas teóricas dentro da
Psicologia que abordam os mesmos assuntos, só que de formas diferentes. Desta forma, sobre o desenvolvimento
moral, segue abaixo um quadro com as teorias mais conhecidas e suas formas de estudo:

Teorias Conteúdos Enfatizados Metodologia

Psicanalítica Complexo de Édipo, formação
do superego, culpa. Clínica e especulativa.

Aprendizagem Social

Comportamentos manifestos
de resistência à tentação;
altruísmo; alguma atenção a
reações de culpa e a aspectos
cognitivos.

Pesquisa empírica de natureza
correlacional e especialmente
experimental.

Cognitiva
Julgamento Moral.

Dissonância cognitiva.

Clínica, especulativa e
algumas pesquisas empíricas.

Pesquisas empíricas.

Fonte: Biaggio (1988).

Com relação à teoria psicanalítica, “o desenvolvimento moral é considerado função do Complexo de Édipo, um dos
aspectos mais questionados e não-testáveis da teoria freudiana” (BIAGGIO, 1988, p. 217-218). Contudo, tal afirmação
sobre o Complexo de Édipo vai de encontro à afirmação de D. Westen (apud PAPALIA et al., 2006, p. 71): “os
conceitos de personalidade oral a anal e de sentimentos edipianos na segunda infância têm apoio substancial da
pesquisa”. Ainda sobre a teoria psicanalítica, Biaggio (1988, p. 224) acrescenta: “A teoria psicanalítica considera a
moral em termos de desenvolvimento do superego”.

Partindo para a abordagem cognitiva, tem-se um dos mais célebres autores do desenvolvimento humano: Jean
Piaget; e sobre o presente tema, Piaget (apud BIAGGIO, 1988, p. 218) aborda: “A essência da moralidade está no
respeito que o indivíduo adquire pelas regras”. Este autor admite que o comportamento moral da criança com os
outros, como não roubar e não mentir, é necessário para promover a ela confiança nas relações sociais. Como
resultado deste desenvolvimento moral da criança tem-se a aceitação da moralidade devido a estas relações sociais
(BIAGGIO, 1988).

Um outro autor bastante influente no tocante ao Desenvolvimento Moral é Kohlberg, que acredita na universalidade de
princípios morais. Ele postula seis estágios de moralidade divididos em três níveis: pré-convencional, convencional e
pós-convencional. A autora Helen Bee (2003) apresenta um quadro bastante sucinto sobre tais estágios:

Nível III: Moralidade de
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Nível I: Moralidade
Pré-Convencional

Nível II: Moralidade
Convencional Princípios ou

Pós-Convencional

Estágio 1 - Orientação para a
punição e para a obediência: a
criança decide o que é errado
baseada naquilo por que é
punida. A obediência é
valorizada em sim mesma,
mas a criança obedece aos
adultos porque eles têm um
poder superior.

Estágio 3 - Expectativas e
relacionamentos interpessoais
mútuos e conformidade
interpessoal: as ações morais
são aquelas que estão de
acordo com as expectativas da
família ou de um outro grupo
significativo. “Ser bom”
torna-se importante em si
mesmo.

Estágio 5 - Contrato ou
utilidade social e direitos
individuais: o adolescente ou
o adulto tem consciência de
que a maioria dos valores é
relativo e de que as leis são
modificáveis, embora as
regras devam ser seguidas
para preservar a ordem social.

Estágio 2 - Individualismo,
propósito instrumental e troca:
a criança segue regras quando
isso é de seu interesse
imediato. O bom é aquilo que
traz resultados agradáveis.

Estágio 4 - Sistema e
consciência sociais: as ações
morais são aquelas assim
definidas por grupos sociais
mais amplos ou pela
sociedade como um todo.
Devemos cumprir os deveres e
seguir as leis.

Estágio 6 - Princípios éticos e
universais: o adulto
desenvolve e segue princípios
éticos escolhidos por ele
mesmo para determinar o que
é certo. Esses princípios éticos
são parte de um sistema de
valores articulados e
integrados.

Fonte: Bee (2003).

Ainda sobre tais estágios, faz-se necessário comentar que à medida que as crianças procuram explicar para si e para
os outros porque alguns comportamentos são certos ou errados, seus julgamentos morais vão passando por estágios
desenvolvimentais diferentes (BEE, 2003).

A importante diferença entre regras convencionais e as regras morais começam a serem compreendidas pelas
crianças em algum momento dos anos do ensino fundamental. As regras convencionais são aquelas criadas por um
grupo ou aquelas que fazem parte de uma cultura. A partir dos sete ou oito anos, as crianças começam a
compreender que as regras convencionais são arbitrárias e que podem mudar de acordo com as idéias de um grupo
ou de outro. Essas regras são aquelas que abrangem as normas escolares, como: usar uniformes, pedir permissão
para entrar ou sair da sala, não correr nos corredores e etc. Essas regras só precisam ser seguidas naquele grupo
específico, no entanto, em outros momentos, elas não precisam ser levadas a sério. Já as regras morais são aquelas
vistas como universais e obrigatórias, pois implicam princípios que envolvem os direitos de outras pessoas (BEE,
2003).

Com relação à universalidade de princípios morais defendida por Kohlberg, Biaggio (1988) cita:

A universalidade dos estágios tem recebido bastante apoio, como demonstra a revisão de
Snarey (1985), que fez um levantamento de 46 estudos realizados em 25 culturas,
comprovando-se basicamente a universalidade dos estágios, embora haja restrições, no
que se refere aos estágios mais avançados, difíceis de serem identificados nas culturas
diferentes das ocidentais (BIAGGIO, 1988, p. 233-234).

Partindo para o foco do desenvolvimento moral que falta (o olhar comportamental), pode-se dizer que esta linha
teórica afirma que tal desenvolvimento se dá por meio da aprendizagem e que “os pais formam o comportamento dos
filhos de três maneiras: premiando-os, punindo-os, e através do exemplo. Em termos técnicos, diríamos que os pais
se utilizam de princípios de reforçamento positivo, reforçamento negativo e modelação” (BIAGGIO, 1988, p. 241).

O ponto de vista do behaviorismo enfatiza a importância de maneira como a criança é
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criada como fator primordial na aquisição de comportamentos morais (...) a contribuição
maior do enfoque behaviorista tem sido a investigação sistemática desses fatores. De nada
nos adianta saber que a maneira de educar as crianças é importante, se não soubermos
exatamente que estímulos ambientais têm quais efeitos (BIAGGIO, 1988, p. 242).

Vale ressaltar nesta ocasião a visão do mais famoso teórico da abordagem comportamental: Skinner. Apesar das
várias críticas recebidas de outros teóricos, por afirmarem que sua teoria via o homem como uma máquina e aprovava
punições severas como choques para o modelamento do comportamento das crianças, este teórico, ao contrário do
que muitos pensaram e ainda pensam, não aprova o uso de punições e estímulos aversivos às crianças. Segue
abaixo a visão da sua teoria sobre o assunto:

O papel da punição na formação de comportamentos é ainda bastante discutido.
Tradicionalmente, a teoria de aprendizagem social tem mantido que o uso de estímulos
aversivos apenas inibe temporariamente as respostas, podendo elas reaparecerem
posteriormente, principalmente quando o contexto é diferente, ao passo que através da
extinção (ignorar os comportamentos indesejáveis) e o uso de reforço positivo de outros
comportamentos alternativos se obtém um resultado mais duradouro (BIAGGIO, 1988, p.
249).

Tal citação feita acima contradiz o teórico La Voie (1974) apud Biaggio (1988), que comparou quatro tipos de punição,
dentre elas o estímulo aversivo, a retirada de reforços materiais, o raciocinar e a retirada de afeto, e verificou que o
uso do estímulo aversivo foi mais eficaz do que os outros métodos utilizados. E mais: o uso de elogios por não violar
situações que deveriam ser utilizadas as punições não teve efeito (BIAGGIO, 1988).

Com relação à permissividade, Bandura e Walters (1963) afirmam que mesmo em situações em que o comportamento
agressivo não recebe reforço positivo, a simples permissividade tem o efeito de aumentar o número destas respostas
agressivas, provavelmente porque a permissividade em uma situação que normalmente é punida atua como uma
aprovação ou reforço positivo (BIAGGIO, 1988).

Correlacionando o altruísmo e o Desenvolvimento Moral, Bryan e London (apud BIAGGIO, 1988, p. 251) afirmam que
“as crianças referem-se mais a condições que eliciam a manifestação de comportamentos altruístas do que aos
processos de aquisição dos mesmos”. Em contrapartida, alguns teóricos como Aronfreed (1968) e Rosenham (1969)
afirmam que “a aquisição de respostas altruístas requer um histórico de reforçamento e o desenvolvimento de um
mecanismo de auto-recompensas (...) geralmente consideradas como de natureza afetiva e não material” (BIAGGIO,
1988, p. 251-252).

Pode-se finalizar, portanto, afirmando que tanto a eliciação quanto o reforço, e também a imitação, facilitam o
processo de surgimento do altruísmo, da mesma forma que estas práticas favorecem o surgimento do
Desenvolvimento Moral na criança.

Com base nisso, têm-se como objetivo geral da pesquisa: observar a aquisição de regras no desenvolvimento moral
de crianças de 5 e 6 anos a partir da abordagem comportamental. Os objetivos específicos foram os seguintes:

• Analisar o comportamento das crianças antes e após a aplicação das regras;

• Verificar o poder que as regras apresentam ao comportamento dos observados;

• Avaliar a absorção das regras convencionais em crianças que se enquadram no segundo estágio do
desenvolvimento moral de Piaget.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado em uma escola municipal localizada na cidade de Estância, município de Sergipe, estudo este
realizado com crianças que teve como intuito criar e aplicar uma dinâmica que demonstrasse na prática o aparato
teórico existente sobre tal tema. Vale ressaltar que tal pesquisa teve um foco comportamental.
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Com relação a amostra a pesquisa, esta foi composta de 20 crianças de cinco e seis anos que fazem parte do 1º ano
do ensino fundamental, sendo utilizado o instrumento de pesquisa chamado observação direta, que segundo Marconi
e Presotto (2007, p. 15), é quando “os fatos são observados pessoalmente, no local da investigação”, no qual foi
observado o comportamento das crianças em estudo antes e depois da imposição de regras em tal dinâmica.

Com relação aos materiais usados para a coleta de dados de tal estudo, foram utilizados pelos observadores papéis e
lápis para fazerem as devidas anotações a respeito do estudo.

Vale ressaltar que se fez necessário também a utilização de instrumento éticos para pesquisas, como o TCLE (Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido) e o SAP (Solicitação de Autorização para a Efetuação de uma Pesquisa).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a apresentação dos experimentadores, foi escolhido de forma aleatória, ou seja, por sorteio através do diário de
classe, duas crianças para serem as líderes de duas equipes que seriam formadas por eles. Após a escolha dos
líderes, ambos escolheram de forma alternada os componentes de suas equipes, onde podemos perceber que cada
qual escolhia aqueles que pareciam mais populares ao grupo.

Após as escolhas, ficaram dez componentes em cada equipe, estas denominadas de equipe Sol e equipe Lua, sendo
que cada uma foi para lados opostos da sala. Um dos experimentadores comunica que serão feitas algumas
perguntas com relação aos assuntos que foram vistos em sala de aula e que cada equipe responderia de acordo com
sua vez, para isso seria necessário que os líderes tirassem par ou ímpar para ver qual a equipe que iria começar a
responder a primeira questão.

A princípio não foi instituída nenhuma regra, que determinasse qual deveria ser o comportamento das equipes, com o
objetivo de se analisar as diferenças comportamentais antes e depois do conhecimento de regras estabelecidas.

Verificamos que no inicio as perguntas eram respondidas de forma desorganizada onde todos da equipe falavam ao
mesmo tempo dando cada um sua própria resposta, e riam da outra equipe quando esta errava a resposta. Após a
quarta pergunta feita a cada equipe, um dos experimentadores diz que a partir daquele momento em diante, seriam
instituídas algumas regras:

• Primeiro: cada resposta certa daria 5 pontos a equipe;
• Segundo: se um dos componentes da equipe respondesse errado, mesmo que outro desse a resposta certa, a

resposta seria anulada e seria a vez da outra equipe responder a uma pergunta do mesmo grau;
• Terceiro: a equipe que risse da resposta errada da outra equipe perderia cinco pontos que seriam passados

para a outra equipe.
Após o estabelecimento das regras, a dinâmica foi recomeçada e novas perguntas foram feitas.

O experimento foi desenvolvido em crianças que, segundo Piaget (apud BIAGGIO, 1988), estão no segundo estágio
de regras morais. Esse estágio é caracterizado pelo egocentrismo infantil, que consiste em acreditar que as regras
foram feitas para as outras pessoas. Apesar de ter um grande respeito pelas regras e as considerar sagradas e
imutáveis, as crianças ainda não as praticam.

Logo após o estabelecimento das regras, os componentes de cada equipe continuaram a cometer os mesmos erros
(responder as perguntas de forma desorganizada e rindo da outra equipe quando esta errava a resposta). No entanto,
ao perceberem que a cada regra quebrada eram punidos com perda de pontos, passaram a ser mais cautelosos, pois
de acordo com a terceira regra, a equipe que risse da resposta errada da outra equipe perderia cinco pontos para a
outra, o que fez com que os componentes das equipes deixassem de rir umas das outras.

Voltando para a citação feita acima, esta corrobora os estudos do teórico La Voie (1974) apud Baggio (1988) descritos
na fundamentação, estudo este que comparou quatro tipos de punição (o estímulo aversivo, a retirada de reforços
materiais, o raciocinar e a retirada de afeto), verificando que o uso do estímulo aversivo (utilizado na dinâmica) foi
mais eficaz do que os outros métodos utilizados.
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Após mais seis perguntas para cada equipe a dinâmica foi dada por encerrada. Percebeu-se que os componentes da
equipe Sol, a vencedora, foram bem mais atenciosos em relação às regras e menos eufóricos durante toda a
experiência. Com relação a equipe que perdeu, começaram a culpar um ao outro.

Depois de alguns momentos observando as reações na sala, distribuímos o prêmio ao líder da equipe vencedora.
Havia um saco com 50 pirulitos no qual o pesquisador pediu aos vencedores para que os pirulitos fossem distribuídos
para todos os presentes. Encerrado o experimento, todos pareciam contentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da pesquisa bibliográfica e, principalmente, do experimento realizado, pode-se perceber que o segundo
estágio do julgamento moral se encaixa perfeitamente na concepção de Piaget, de que as regras instituídas pelas
pessoas mais velhas são imutáveis e sagradas para as crianças nessa fase e que a partir da interação com as outras
crianças elas passam a compreender que essas regras são necessárias para a cooperação na vida em sociedade.

Averigou-se que o objetivo geral anteriormente pretendido de observar a aquisição de regras no desenvolvimento
moral de crianças de 5 e 6 anos a partir da abordagem comportamental foi alcançado, pois durante a dinâmica
pode-se perceber que as crianças que fizeram parte da pesquisa compreenderam que as regras estabelecidas eram
necessárias e a cooperação do grupo fundamental para um bom desempenho em equipe.

Os obejtivos específicos também foram alcançados, pois no experimento, após o estabelecimento de regras e do
surgimento da perda de pontos para a outra equipe como punição, verificou-se a mudança no comportamento. Piaget
(apud BIAGGIO, 1988) formulou alguns estágios referentes aos fatos, denominando-os de desenvolvimento do
julgamento moral do conceito de justiça. Foi verificado que as crianças se encaixam muito bem no primeiro estágio,
que é o seguinte:

• “A justiça está subordinada a uma autoridade adulta que decide sobre o mérito de um ato”. Nesse caso, o
experimentador.

• “A obediência é importante e inquestionável”. Não houve nenhum questionamento em relação as regras.
• “A punição expiatória é aceita”. Quando perdiam, não reclamavam pela perda de pontos.

No comportamento moral, as teorias de aprendizagem dão ênfase ao papel de reforços e punições na aquisição dos
padrões morais. Para Aronson e Carlsmith (apud BIAGGIO, 1988), “as ameaças leves levam a maior obediência,
porque ocorre a internalização da moralidade”. Para eles, os pais formam o comportamento dos filhos de três
maneiras: premiando, punindo-os, e através do exemplo. Em nosso experimento usamos a premiação e a punição
leve, onde pode ocorrer a internalização do comportamento.

Faz-se necessário comentar que tal estudo apresenta um valor fundamental para os pesquisadores envolvidos, pois
trata-se de um assunto nunca antes vislumbrado pelos mesmos, sendo importante seu conhecimento para
profissionais que visam a busca de um maior e melhor conhecimento sobre o desenvolvimento do ser humano.

Este trabalho também apresenta uma relevância para a Psicologia como um todo, pois se faz útil obter-se mais
pesquisas do mesmo cunho teórico para um maior aprimoramento da base teórica sobre o desenvolvimento moral.
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