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Resumo

VIDIGAL, S. M. P. Formação da personalidade ética: as contribuições de Kohlberg
e van Hiele. 143 f. Dissertação de mestrado, Faculdade de Educação, Universidade de São
Paulo, 2011.
Tendo em vista a questão de como formar uma personalidade ética, o objetivo deste
trabalho foi o de realizar uma investigação teórica visando à compreensão de como se
desenvolvem dois aspectos que compõem tal formação: a moral e a cognição. Buscou-se
ainda comparar as semelhanças entre esses aspectos e observar intervenções pedagógicas
que propiciassem o desenvolvimento de ambos. Para o estudo do desenvolvimento moral,
analisaram-se os trabalhos do psicólogo americano Lawrence Kohlberg, que baseou sua
investigação nos estudos de Dewey e Piaget, aprimorando uma sequência de etapas pelas
quais as pessoas passam em sua formação. Além disso, o psicólogo e seus colaboradores
pesquisaram quais condições favoreciam esse avanço de forma a propiciar que níveis mais
elevados de desenvolvimento fossem atingidos. Para o estudo dos aspectos cognitivos de tal
questão, buscou-se um autor holandês, que elaborou, na área da matemática, um modelo
para o desenvolvimento do pensar geométrico: Pierre van Hiele. Apesar de ele ter elaborado
um modelo específico para o pensar geométrico, afirma ser possível utilizar esse modelo
para o estudo da cognição em outras áreas do conhecimento, não se restringindo apenas à
geometria. Ao se compararem as semelhanças entre os dois estudos, foram observados
elementos comuns a ambos, entre eles, a necessidade de se favorecer a ocorrência de
conflitos cognitivos para o avanço de uma etapa à outra. A partir da semelhança das teorias,
buscaram-se ações possíveis de aplicação em sala de aula que propiciassem esses
desenvolvimentos de forma eficaz. Quanto às intervenções pedagógicas, foi destacado o
diálogo — a conversação, a argumentação e a discussão de dilemas morais — como
condição favorável em sala de aula. Verificou-se que a conversação apresenta o ganho de
propiciar que os pensamentos dos alunos fiquem mais claros pela explicitação de suas ideias,
além de enriquecer seu repertório a partir da visão alheia; a argumentação acresce, aos
proveitos da conversação, a tomada de decisão, pois exige do aluno o posicionamento e
uma escolha; a discussão de dilemas morais acrescenta, às intervenções anteriores, o
benefício do trabalho com os valores pessoais de cada um e da exigência de uma
hierarquização desses valores. Essas intervenções buscam o aumento do nível de
consciência dos alunos, essencial para a formação da personalidade ética.
Palavras-chave: personalidade ética, desenvolvimento moral, Kohlberg, van Hiele,
desenvolvimento cognitivo, valores, dilemas.

Abstract
VIDIGAL, S. M. P. Forming an ethical personality: Kohlberg’s and van Hiele’s contributions.
143 pp. Master Dissertation, Faculty of Education, University of Sao Paulo, 2011.

Aiming at forming an ethical personality, this paper carries out a theoretical
investigation designed to understand how to develop two aspects that make up such
formation: morality and cognition. It also compares the similarities between these aspects
and the observed pedagogical interventions that provide for the development of both such
aspects. For the study of moral development, the American psychologist Lawrence
Kohlberg’s work was looked into. He based his research on the studies of Dewey and Piaget,
by improving a sequence of stages through which people undergo their formation. In
addition the psychologist and his colleagues investigated what conditions favored this
advance in order to allow for higher levels of development. In order to study the cognitive
aspects of this question, Pierre van Hiele, a Dutch author in the field of mathematics, was
studied. He developed a model for the development of geometric thinking. Although this
author has prepared a specific model for geometric thinking, he claims one should be able to
apply it to cognition studies not only in Geometry but also in regard with other fields. When
comparing the similarities between the two studies, elements common to both were
observed - among them the need to enable cognitive conflicts to advance from one stage to
another. Based on the similarity of theories, the paper looked into other possible actions for
implementation in the classroom that could effectively provide such development.
Regarding the pedagogical interventions, dialogue (conversation, argument and debate on
moral dilemmas) was highlighted as a favorable condition in the classroom. One observes
that conversation includes the benefit to provide for clearer thoughts on the part of the
students when elucidating their ideas. Also, it enriches their repertoire based on the view of
others. To the advantage of conversation, argument adds decision making, for it requires the
student's attitude and choice. And, to the previous interventions, debating moral dilemmas
adds the benefit of working with the personal values of each one and of the requirement of
a hierarchy of those values. These interventions seek to increase the level of students’
awareness, which is essential for the formation of the ethical personality.
Keywords: ethical personality; moral development; Kohlberg, van Hiele, cognitive
development, values, dilemmas.
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Introdução

O julgamento moral e o pensamento lógico desenvolvem-se
juntamente quando as crianças são encorajadas a discutir a
desejabilidade ou justificativa de uma decisão.
(KAMII, 1990)
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A ética é um tema bastante discutido na atualidade, ainda que a presença de um
trabalho que vise desenvolvê-la na escola básica seja pautada por ações raras e pontuais.
Não obstante, a instituição educativa é considerada um lugar propício para a construção de
valores morais e da personalidade ética. Por ser um ambiente de caráter coletivo e
educacional, a escola traz inúmeras possibilidades de aprendizagem; as próprias disciplinas
escolares estão a serviço de um bem maior, de uma formação integral do sujeito, não se
limitando a um fim em si mesmas.

O conhecimento de como se dá o processo de construção de uma personalidade
ética é um fator essencial a ser observado pelos professores para que possam contemplar
em seu planejamento atividades que favoreçam essa construção, uma vez que o intuito
maior é formação integral do cidadão e da pessoa.
De acordo com Piaget, a criança quando nasce está na fase da anomia, pois
desconhece as regras que regem uma sociedade e, por isso, não as considera. Ao ser
introduzida no mundo das regras, a criança não as valida por elas mesmas, mas o faz em
função da autoridade que as impõem — é a fase da heteronomia. Nessa fase, o valor
encontra-se na opinião do outro, principalmente do adulto, que está imbuído do elemento
de autoridade ou de prestígio. A partir daí, a pessoa tende à autonomia, não se prendendo
mais à regra em si, mas levando em conta o princípio que a rege, e aceitando-a por ter
consciência de sua necessidade.
A formação da personalidade ética compreende, então, a busca da autonomia1.
Viver o plano ético, segundo La Taille (2006), é viver uma vida que faça sentido. O
autor recorre a Taylor para reforçar a ideia de que “dar sentido às ações é identificar aquilo
que as torna dignas de serem realizadas e que, consequentemente, traduz a nossa situação
no mundo”. Discute-se neste texto a construção da personalidade ética a partir da
consideração de que o “dever moral” não é algo externo ao sujeito, o qual ao tomar uma
decisão deveria levar em conta os princípios morais e não a tomaria apenas por uma
convenção imposta.
Para que a autonomia seja desenvolvida, faz-se necessário que o sujeito reflita a
respeito do porquê de suas ações e tome consciência de suas causas e de suas
consequências. Em sua tomada de decisões, uma pessoa que tende à autonomia coordena
1

O termo autonomia será utilizado neste estudo conforme a concepção piagetiana: autonomia moral.
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diversas variáveis envolvidas na situação, e considera não somente o seu ponto de vista, mas
também o das outras pessoas, buscando uma solução que melhor atenda a todos. Assim,
para que esse desenvolvimento ocorra, a pessoa deveria ser levada a pensar além da norma;
pensaria fundamentalmente nos princípios que regem essa norma, visando um bem comum.
Para visar ao bem comum seria essencial que o sujeito percebesse o seu entorno. Só
será possível a ele, atingir um estágio de desenvolvimento moral que lhe permita
determinadas relações e inferências, se perceber o outro e trabalhar com a diversidade. O
necessário, portanto, seria que ele não o fizesse apenas cognitivamente, mas se apropriasse
de tais conhecimentos para que pudesse transpor para a ação comportamentos que
visassem ao aspecto coletivo e social:
O reconhecimento do outro, ou o reconhecer-me diferente do outro, não me
condiciona, portanto, em qualquer sentido, a uma comparação entre mim e ele, da
qual resultaria uma desigualdade, um “maior” e um “menor”. Tal fato, muitas
vezes, não parece ser levado suficientemente em consideração em situações onde
a convivência de diferentes perspectivas é vital para a construção da autonomia,
[...] (MACHADO, 1997a, p.83).

O desenvolvimento moral é um dos requisitos básicos para a construção de uma
personalidade ética. De acordo com o norte-americano Lawrence Kohlberg, tal construção
acontece em etapas. Ele propõe uma sequência de desenvolvimento do juízo moral —
universal. Embora essas etapas de desenvolvimento propostas pelo autor indiquem o que a
pessoa acredita ser justo e não como ela age, ele considera que um sujeito moralmente mais
evoluído tende a agir de acordo com esse juízo.
A justiça, de acordo com Platão2 (apud COMTE-SPONVILLE, 1995, p.73), “é o que
reserva a cada um sua parte, seu lugar, sua função, preservando assim a harmonia
hierarquizada do conjunto”. Essa virtude é considerada o principal elemento da moral para
Kohlberg (1983), que afirma a sua concepção de justiça estar tão próxima à de Aristóteles
quanto à de Platão: na tradição platônica é a virtude primeira de uma sociedade e deve ser
também a do indivíduo; Aristóteles enumera uma série de virtudes, mas considera que a
justiça é a única direcionada ao outro, pois as demais são, mais precisamente, normas de um
ideal de vida boa para uma pessoa racional.
De acordo com o autor, para que seja possível o desenvolvimento moral, seria
necessário que o aspecto cognitivo fosse também desenvolvido. Embora condição

2

République, IV.
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necessária, não é suficiente, ou seja, não basta que o sujeito tenha um desenvolvimento
cognitivo avançado para que atinja uma moral elevada.
A convivência de diferentes perspectivas — aspecto indispensável para se considerar
o ponto de vista do outro, essencial para um raciocínio moral — requer um desenvolvimento
cognitivo avançado. A descentração exigida para que isso ocorra supõe, segundo Piaget, que
o pensamento seja reversível. É a partir da possibilidade de considerar simultaneamente
diversas alternativas que o sujeito tem condição de fazer uma síntese daquilo que melhor
atende à necessidade de cada um.
Vinha (2000, p.94) ressalta que a estrutura do pensamento formal possibilita ao
indivíduo raciocinar abstratamente, realizar operações sobre operações, trabalhar com
hipóteses e estabelecer relações complexas a respeito de outras relações. Destaca também
que “não pode haver a construção de uma moralidade autônoma sem o desenvolvimento da
inteligência. A moralidade está repleta de racionalidade, pois exige uma reflexão contínua”.

Há uma série de condições, no ambiente escolar, que se apresentam como favoráveis
para o desenvolvimento cognitivo. Neste trabalho foi escolhida uma, entre as inúmeras
variáveis, um terreno especialmente fecundo: o ensino da disciplina escolar matemática.
Uma das funções da escola, a mais notória, é o de propiciar o desenvolvimento
cognitivo. Infelizmente, essa função não se tem realizado de modo satisfatório no sistema
escolar brasileiro. Pesquisas e avaliações externas demonstram que ainda há muito a se
fazer para que se atinja um nível mínimo de qualidade, inclusive no que diz respeito ao
ensino da matemática. Um exemplo é o recente resultado do PISA (2009). Embora os
estudantes brasileiros tenham demonstrado um desempenho melhor em matemática no
último triênio, o Brasil ainda é um dos últimos classificados, ficando em 53º lugar na média
geral e em 57º no desempenho matemático, dentre os 65 países avaliados.

A matemática tem sido considerada uma das disciplinas escolares essenciais para
favorecer o pensamento reversível; por isso, ela é um campo frutífero para o
desenvolvimento cognitivo dos alunos. Outro aspecto que essa disciplina privilegia é a
possibilidade de desenvolvimento de um sujeito crítico — considerado como aquela pessoa
capaz de interagir com a sociedade (cultural, social e profissionalmente) e de posicionar-se
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diante dela de acordo com seus próprios princípios, aceitando, refutando ou alterando
situações em que vive. De acordo com Machado (1990, p.96):
Muito mais do que a aprendizagem de técnicas para operar com símbolos, a
Matemática relaciona-se de modo visceral com o desenvolvimento da capacidade
de interpretar, analisar, sintetizar, significar, conceber, transcender o
imediatamente sensível, extrapolar, projetar.

É por meio dessas capacidades que o indivíduo — no caso o aluno — consegue
analisar e interpretar dados, relacionando-os com situações nas quais ele está inserido,
fazendo escolhas conscientes.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) também destacam para a área de
matemática alguns objetivos que demonstram a importância da formação de um cidadão
consciente:
Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações
sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões
coletivas. [...]
Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los,
utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de
análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação (PCN,
1997, p.6).

Para que fossem atingidos esses objetivos, seria necessária uma postura investigativa
do professor, assim como uma conduta ativadora do posicionamento crítico dos alunos.
Esses aspectos estão estritamente relacionados ao ambiente educacional no qual aluno e
professor estão inseridos. Ou seja, a forma de trabalho do professor na sala de aula e suas
crenças favorecem algumas interações em detrimento de outras.
Uma vez que o ambiente é significativo na formação de um sujeito autônomo, as
situações de aprendizagem vivenciadas em sala de aula podem, então, fazer diferença na
construção do desenvolvimento moral e da personalidade ética. Segundo Araújo (2001), o
ambiente cooperativo e democrático, que solicita trocas sociais por reciprocidade, propicia
que a criança desenvolva a autonomia moral e intelectual e atinja níveis de moralidade mais
autônomos. O autor destaca a necessidade de a criança ser respeitada pelo adulto e
participar ativamente dos processos de tomada de decisões.
A importância do ambiente, da postura adotada pelos docentes, e o tipo de
questionamento feito no dia a dia dos estudantes, não têm influência apenas no aspecto
cognitivo de um grupo: influenciam também a formação dos valores daquele grupo. Assim, o
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docente tem um papel de suma importância: não transmite só os conhecimentos específicos
da sua disciplina, mas — explícita ou implicitamente —suas ações demonstram aquilo em
que acredita:
Ao assimilar os conhecimentos, o educando assimila também as metodologias e as
visões de mundo que os perpassam. O conteúdo do conhecimento, o método e a
visão de mundo são elementos didaticamente separáveis, porém compõem um
todo orgânico e inseparável do ponto de vista real (LUCKESI, 1994, p.127).

A maneira como cada situação de aprendizagem é vista, também dentro da disciplina
matemática, pode ser um fator de grande influência tanto para o desenvolvimento cognitivo
quanto para o desenvolvimento moral do aluno. A forma como o professor lida com o erro,
os procedimentos de avaliação utilizados, os textos ou livros didáticos escolhidos, a dinâmica
da sala de aula — promovendo ou não interação entre pares — são algumas das situações
que demonstram características do ambiente educacional elegido para determinado grupo.
As escolhas didáticas feitas para cada uma dessas situações podem interferir de maneira
bastante significativa na sua aprendizagem como um todo. Quando se educa para a
formação de alunos críticos, espera-se que os princípios pelos quais eles se posicionem
sejam princípios morais.

Um dos campos de estudo da matemática, a geometria pode ser destacada como
área bastante relevante para estimular o raciocínio lógico-dedutivo, pois é por meio dos
conceitos desenvolvidos nessa área que o aluno amplia um tipo especial de pensamento que
lhe permite compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que
vive. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) ressaltam que a geometria é um campo
fértil para o trabalho com situações-problema, entre outros, pois estimula a criança a
observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar regularidades e vice-versa.
Assim, pode-se pensar a geometria como um dos fatores que promovem o
desenvolvimento do aprendiz, não somente por sua importância na percepção espacial do
mundo que nos rodeia, como também pela contribuição essencial na análise e interpretação
dos dados. Ações como justificar o pensamento e argumentar instrumentalizam o aluno para
selecionar e interpretar dados em sua tomada de decisões — ações essenciais à formação do
sujeito crítico.
Os holandeses Pierre van Hiele e Dina van Hiele-Geldof estudaram em 1957 o
desenvolvimento do pensar geométrico, procurando entender como se dá essa
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aprendizagem. Esses autores desenvolveram um modelo de ensino para ser utilizado em sala
de aula e possibilitar aos estudantes, especialmente na escola básica, uma melhor
aprendizagem, por perceberem que poucos indivíduos atingem formas mais elaboradas de
pensar a geometria.
De acordo com van de Walle (2009)3, a teoria dos van Hiele exerce ainda muita
influência no currículo de geometria dos Estados Unidos, assim como de outros países. Essa
teoria evidencia primeiramente como os alunos pensam, mais do que a quantidade de
informações que eles detêm.
A partir dos estudos de van Hiele e Kohlberg, esta pesquisa buscou investigar como o
desenvolvimento do pensar geométrico — parte da disciplina matemática na escola básica
— pode ser relacionado com o desenvolvimento moral, ambos condições necessárias para a
construção de uma personalidade ética.
A apresentação do trabalho segue com a explanação de como se dá a construção da
personalidade ética, para que fique explícita a dimensão de sua complexidade, sendo o
desenvolvimento do juízo moral um dos vários aspectos que a compõem.
Analisam-se, então, as teorias de desenvolvimento do pensar geométrico, e a do
desenvolvimento moral, propostas respectivamente por van Hiele e Kohlberg. Ambos os
autores demonstraram preocupação não somente em como se dá a evolução do sujeito,
mas também em identificar quais ações poderiam contribuir para esse avanço. Após a
análise das teorias, elas são comparadas para a apuração de similaridades entre os dois
desenvolvimentos estudados.
Por fim, são vistas algumas ações que contribuem para que os alunos possam ter não
só aprendizagens mais significativas nas duas áreas, mas também uma formação mais
completa e mais íntegra.

3

Tradução da edição americana de 2007.
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Capítulo 1 - A construção da personalidade ética

Ter-se virtude não significa terem-se cultivado exclusivamente
alguns poucos traços mencionáveis pelos nomes; significa ser-se
plena e adequadamente aquilo que se é capaz de chegar a ser, por
meio da associação com outras pessoas em todas as funções da
vida.
(DEWEY, 1979)

Este capítulo apresenta, em linhas gerais, como ocorre a construção de uma
personalidade ética. Tal personalidade relaciona-se com o conjunto de representações que a
pessoa tem de si própria. Para que seja ética, é imprescindível que valores morais estejam
integrados a ela em suas representações centrais. Requer-se também que haja uma
consciência autônoma — um regulador construído ao longo da vida — composta por
instrumentos procedimentais, entre eles, o juízo moral, que estabelece critérios e propicia as
reflexões que atuarão no modo de ser de cada um.
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A construção da personalidade ética é elemento essencial a ser considerado pelos
educadores. Compreendê-la pode permitir aos educadores que criem condições que
favoreçam a formação moral dos educandos.
Os termos moral e ética têm sido usados em diferentes acepções: enquanto alguns
pensadores os tratam como sinônimos, outros fazem diferenciações entre eles. É comum
encontrar aqueles que se referem à “moral” como costume, relacionando “ética” à reflexão
a respeito do costume.
Apesar de alguns teóricos diferenciarem as palavras moral e ética, neste texto usa-se
ora um termo, ora outro, devido às distinções feitas pelos autores analisados; o foco aqui
não será essa diferença, mas a forma como se dá a construção da personalidade ética — ou
personalidade moral — como um ideal a ser atingido.
Na análise que segue — de como se dá a construção da personalidade ética ou
personalidade moral —, os conceitos de moral e ética aparecerão imbricados, por serem
indissociáveis.

La Taille (2006) diferencia moral e ética. Apresenta a palavra ética com o significado
de algo que não só engloba o dever, mas o amplia: o indivíduo considera o dever ao pensar
na “vida que quer viver”, uma vida que valha a pena ser vivida, de acordo com os valores
morais. É por meio das palavras de Comte-Sponville4 (apud LA TAILLE 2002, p.30) que
explicita essa diferença:
... entendo por moral tudo o que fazemos por dever (como em Kant), ou seja,
submetendo-nos a uma norma vivida como coação ou mandamento; e entendo por
ética tudo que fazemos por desejo ou por amor (como em Spinoza), ou seja, de
forma espontânea, sem nenhuma coação outra que aquela da adaptação ao real. A
moral ordena; a ética aconselha. A moral responde à pergunta: ‘o que devo fazer?’;
a ética, à pergunta: ‘como devo viver’

Tognetta (2009a, p.23) reforça a mesma ideia justificando que “se a moral, como
conjunto de deveres, é inspirada pela tomada de consciência, a Ética é inspirada por uma
energia, ou o que chamamos de afetividade”.
O termo moral é visto usualmente relacionado a orientações de conduta, de
comportamentos aceitáveis. La Taille (2006) aponta que, qualquer que seja a posição
assumida, quando se teoriza a moral, há um consenso — por parte dos pensadores em geral

4

COMTE-SPONVILLE, A.; FERY, L. La sagesse des moderns. Paris, Lafont, 1998.
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— em assumi-la como aquilo que diz respeito aos deveres. Consideram, então, a existência
de um sentimento de obrigatoriedade.
Cabe aqui, independentemente das diferenciações adotadas, refletir inicialmente
acerca do que significa a moral para alguns teóricos, com a finalidade de compreender o uso
que fazem desse termo e como relacioná-lo com a educação; a seguir, vale investigar
aspectos que seriam importantes considerar na construção da personalidade ética.

La Taille (2006) apresenta o significado do termo moral para quatro grandes
pensadores: Durkheim, Freud, Piaget e Kohlberg.
Durkheim pauta as condutas morais pelo sentimento de sagrado em relação à
sociedade, enquanto Freud as vincula às pulsões. Ambas as abordagens tendem a considerar
o indivíduo como heterônomo; para o sociólogo, o sistema moral vem pronto e os indivíduos
devem adaptar-se por meio da obediência aos mandamentos da sociedade; para o
psicanalista, as ações morais acontecem à revelia do sujeito, pois estão pautadas no
inconsciente.
Piaget e Kohlberg, no entanto, enfatizam a dimensão racional do termo moral;
relacionam a moral a princípios de igualdade, reciprocidade e justiça. Piaget identificou fases
da moral: a heteronomia e a autonomia. A primeira traduz-se pelo respeito incondicional a
algo externo ao sujeito — figuras de autoridade, grupo ou sociedade. A autonomia considera
tanto a reciprocidade nas relações quanto a necessidade de as normas morais e os princípios
precisarem passar pelo crivo da inteligência para serem legitimados. Seu estudo baseou-se
no juízo e não nas ações morais. Piaget considera ainda a necessidade das operações lógicas
— para que seja possível o pensamento reversível —, e da conservação de valores, não se
pautando apenas em investimentos afetivos passageiros.
Kohlberg sofisticou a teoria moral de Piaget, acentuando o papel da razão, do juízo,
isto é, o julgamento moral. Ampliou o desenvolvimento descrito por Piaget — que
considerava duas fases da moral — para três níveis, subdivididos em dois estágios cada um.
O desenvolvimento moral para Kohlberg segue na direção do ideal de justiça. Assim como
Piaget, considera princípios universalmente desejáveis em um estágio moral mais evoluído.

A moral, segundo Puig (ARAÚJO; PUIG, 2007, p.151), tem início com o sentimento de
indignação, quando o sujeito se depara com a injustiça, em situações nas quais a integridade
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de alguém está sendo ameaçada. É por meio da empatia e da compaixão que se aprofunda
na compreensão do que acontece com os demais: “Colocar-se no lugar do outro é uma das
condições imprescindíveis para tratar os outros como pessoas”. O autor ressalta que a
compaixão pode ser um sentimento essencial quando se desencadeiam a responsabilidade e
o compromisso; entretanto essa compaixão pode ser um sentimento limitado, quando nela
se consome toda a força moral. O comprometimento desenvolve a autoestima; o indivíduo
passa a se ver como alguém digno de apreço. Esse autor detecta ainda três sentimentos
como consequência da ação moral: o orgulho, a vergonha e a culpa.
Embora o autor utilize o termo autoestima, adota-se neste trabalho a palavra
autorrespeito, em consonância com a diferenciação de La Taille (2006, p.64): “Chamamos de
autoestima toda e qualquer experiência de representações de si com valor positivo, e de
autorrespeito aquela que contempla valores morais”. Dessa forma, uma representação de si
pode ser positiva — a pessoa se vê de forma valorativa —, mas seus valores podem não ser
morais.
Se Puig menciona a necessidade de empatia e compaixão a fim de um sujeito assumir
o compromisso para com o outro, assim como salienta o fato de outros sentimentos estarem
ligados à ação moral, escolher um único sentimento para traduzir a dimensão ética não
comportaria toda a sua complexidade.
Nessa mesma perspectiva, La Taille (2002, p.40) defende a indispensabilidade de se
considerarem várias virtudes no enredamento da composição do Eu5 moral; não o “princípio
diretor que tem inspirado as pesquisas do século 20”. A crítica do autor é destinada àqueles
que defendem uma única virtude — por exemplo, a justiça — como responsável pela
dimensão moral.
Ao apresentar os argumentos para a necessidade de um conjunto de virtudes morais
integradas no Self, La Taille (2002) recorre às ideias de Flanagan, Taylor, Puig, Frankfurt,
entre outros. É a partir do que compreende por representação de si, que esse autor pondera
sobre essa concepção.

5

Ainda que na psicologia os termos “EU” e “SELF” tenham muitas vezes conotações diferentes, neste texto
serão utilizados indistintamente, uma vez que essa diferença não será o foco deste capítulo. O sentido dado a
eles é “o ideal de si mesmo” na busca que esse ideal concorde com “a imagem que os outros tenham de mim”.
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A personalidade de uma pessoa, construída ao longo do seu desenvolvimento,
comporta um conjunto de representações que ela tem de si mesma: tanto as imagens de
quem ela é, quanto as de quem gostaria de ser.
Tognetta (2009b) apresenta, como importantes para o estudo da moral, três ideias
centrais de Perron6 para distinguir o conceito de personalidade: globalidade, coerência e
permanência no tempo.
Na ideia de globalidade, personalidade é um conjunto de características que não
significa a soma de cada uma delas, mas a união que elas compõem. Dessa forma, duas
pessoas podem ter características similares, mas formarem personalidades distintas. A
coerência interna do sujeito revela-se por ser a personalidade um sistema funcional e não
uma justaposição de elementos. A permanência no tempo é pensada por meio da história
pessoal de cada um, que define o que a pessoa é por meio de seus próprios olhos e também
dos olhos dos outros. Pode-se compreender a coerência interna de uma pessoa por ela
apresentar um padrão de comportamento usual, isto é, se uma pessoa que costuma falar
baixo der um grito, provavelmente causará estranhamento naqueles que a conhecem.
Ao pensar o Self como um conjunto de representações de si, há que se pensar a
moral na relação com esse Self. Para La Taille (2002, p.52), este é um nível consciente, pois
“o indivíduo sabe, com maior ou menor clareza, que representações faz a seu próprio
respeito”. O autor aponta ainda que tais representações ao surgirem à consciência permitem
ao indivíduo “ter um certo conhecimento sobre si, ver-se munido de uma identidade” (LA
TAILLE, 2002, p.52).
As imagens que uma pessoa tem de si podem ser aspectos integrados à sua
personalidade ou somente aspirações, desejos. Essas imagens também podem ser ligadas a
valores morais. Para uma personalidade ética ser alcançada, será necessário que
representações de valores morais estejam integradas na personalidade do sujeito. Tognetta
(2009b, p.91) aponta que as representações “são projeções de sentimentos que o sujeito
tem por si, no contato com o outro”. Essas projeções permitirão que os valores sejam, ou
não, centrais em sua identidade. Um valor é mais central se considerado mais importante
para aquele indivíduo.

6

PERRON, R. Genèse de la personne. Paris: Press Universitaires de France, 1985, pp. 7-23; 48-57.
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Dessa maneira, a identidade de uma pessoa é também um foco importante na
relação desse Eu com a moral, uma vez que esse Self representa não só o “si mesmo”, mas
também as imagens que ela tem de si. A autora destaca a relação entre o eu e o outro na
constituição da identidade de cada um. Para Piaget (apud Tognetta, 2009b, p.95) “eu sou
mais eu quanto mais assimilo os outros”. Destaca ainda que o autor afirma haver maior
possibilidade de uma pessoa alcançar a autonomia, à medida que aumenta a sua capacidade
de assimilar, entender e interpretar as influências do meio.
La Taille (2002) assinala que tudo indica serem a tomada de consciência de si — no
nível da representação — e a tomada de consciência de ser percebido por outrem, fatores
simultâneos no desenvolvimento da criança. Perceber-se notado pelo outro desencadeia o
cuidado com a própria imagem perante os olhos alheios. Destaca ainda um aspecto
essencial: “o Eu é sempre assimilado como valor” (p.60).
Se, portanto, a constituição da identidade considera o outro, é preciso a distinção
entre o “eu” e o “não-eu” para que esse outro seja percebido como tal. O indivíduo precisa
ter a capacidade de olhar para si “de fora” para que consiga se perceber “por dentro” e “por
fora”. É a partir desse olhar “de fora” que se busca a aprovação externa, da qual o homem
não consegue se desprender. Mesmo Piaget7, defensor da autonomia, pondera:
... para o adulto, desprezar os juízos de outrem é quase impossível. Poderíamos
pensar na situação na qual se encontraram muitos grandes homens cuja obra foi
incompreendida durante muito tempo, pintores, músicos que não tinham
audiência do público. Mas percebemos que, quando prosseguiram suas obras, em
realidade sempre havia em torno deles um pequeno grupo de pessoas íntimas
sobre as quais eles podiam se apoiar, um ou dois indivíduos de elite que ocupavam
o lugar da opinião geral, que eram os juízes dos quais necessitavam e que
representavam a aprovação de outrem; a aprovação é algo essencial de que o
homem tem enormes dificuldades de abrir mão (apud LA TAILLE, 2002, p.68).

O julgamento de outrem é considerado fator de grande importância, pois os homens
julgam-se a partir deles.
Por meio dos trabalhos de Perron, pode-se constatar que as características pelas
quais o sujeito se define são sentidas como desejáveis, ou não; as imagens de si são, então,
construídas como conjuntos de valores, os quais distinguem cada pessoa, de todas as outras.
Essa distinção de si mesmo em relação aos outros leva à “sensação de ser valor como
pessoa” (LA TAILLE, 2002, p.61).

7

PIAGET, J. Les relations entre l’affectivité et l’intelligence. Paris, Sorbonne, 1954.
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Dessa forma, as maneiras de representar-se para si mesmo estão impregnadas de
valor, porque se associam as imagens construídas, ao bem ou ao mal, ao desejável ou ao
indesejável... Por isso, conhecer-se implica julgar-se.
O autor recorda ainda, segundo Adler, que o homem tem uma tendência natural à
autossuperação e, por isso, busca identificar-se com valores vistos, por ele, como positivos.
A autossuperação pode ser considerada um poderoso propulsor da gênese do Self.
A busca de representações positivas é um procedimento humano básico; e, portanto,
tem relação com os sucessos e fracassos obtidos. O valor atribuído a si decorre tanto do
próprio juízo, quanto do juízo que se atribui ao olhar alheio.
O outro a ser considerado na constituição da identidade é tanto o outro íntimo, como
o social e o cultural. Tognetta (2009b) assinala ainda, em trabalhos de Bruner, que a
definição de identidade de um indivíduo inclui também a sua posição em relação a uma
comunidade que a determina.
De acordo com o lugar que os valores morais pessoais ocupam nas representações de
si — central ou periférico —, percebe-se o vínculo existente entre essas representações e a
moral. É a partir desse vínculo que se forma o que será chamado de “personalidade ética”.
Tognetta (2009b) aponta que a ideia de personalidade é muito superior a considerála apenas um momento auge da vida moral: ela estaria sendo construída desde os
primórdios do pensamento, pelas relações afetivas inter e intraindividuais. Assim, para
entender a personalidade, faz-se necessário o estudo da identidade do sujeito e das
representações que estabelece a respeito de si próprio.
A autora assinala que a moral não se consolida apenas na consciência do dever, mas
também num domínio em que os desejos investidos de uma ação sejam constituídos,
organizados e ordenados segundo a sua natureza de valor. Seria necessário, desse modo,
pensar que, na identidade do sujeito, deve haver sentimentos que favoreçam a integração
de valores morais.
Puig (1998a), ao considerar os fatos e as decisões humanas como morais, aponta a
consciência autônoma como elemento imprescindível para a personalidade moral.
A consciência, que pode ser entendida fundamentalmente como capacidade de
perceber a própria atividade física e mental, propicia que o homem transcenda a ação para

26

alcançar um nível qualitativamente superior — o controle de suas ações; adquire, então, a
capacidade de atribuir valor, pensar e decidir, como também julgar a si próprio, o que faz
com que essa consciência torne-se moral. Além de representar a si mesmo, a consciência
moral possibilita o juízo valorativo, “a faculdade de julgar a retidão de juízos ou ações
morais” (PUIG, 1998a, p.80).
A consciência moral pode, no entanto, estar sujeita a determinações alheias. Ela só
será autônoma quando o sujeito atender à sua razão para orientar-se moralmente, tomar
decisões baseando-se em fundamentos que lhe são próprios. O sujeito autônomo segue sua
própria vontade, mas não age arbitrariamente; sua decisão apoia-se em um processo de
reflexão.
É a partir dessa consciência que aparece a possibilidade de mediação dialógica entre
os outros e a própria identidade biográfica, bem como entre os outros e a justificativa de
critérios e de comportamentos morais. Puig (1998a, p.87) ainda defende que
uma consciência moral autônoma constituída mediante processos e ferramentas
dialógicas não significa necessariamente o esquecimento de outros aspectos
constitutivos da moralidade. Parece possível e desejável que uma consciência
procedimental participe de personalidades morais construídas no interior de
formas de vida moral que contêm tradições de valor merecedoras de consideração,
porque ajudam a formar a idéia de pertencer a comunidades abertas e críticas, e
finalmente porque facilitam a construção de identidades complexas. Isto é,
personalidades morais que encarnaram suas ferramentas universais de juízo,
compreensão e auto-regulação em formas históricas, contextuais e valorativas da
vida.

A consciência moral é um regulador que cada indivíduo constrói ao longo do seu
desenvolvimento. Os processos de regulação adaptam o indivíduo ao meio — os seres vivos
são dotados de sistemas reguladores. Para Puig (1998a), compreender a construção
humana, inclusive a moralidade, a partir de um pensamento que tenta usar princípios
descritivos explicativos, como os de complexidade e evolução, supõe as seguintes ideias:


a hierarquização de reguladores – os primeiros reguladores dos seres vivos são de
ordem biológica e estão determinados de acordo com a configuração genética de
cada indivíduo. Esses reguladores permitem boa adaptação ao meio, mas na
presença de variáveis complexas projetam um sistema de regulação superior que,
por sua vez, “possui a qualidade de criar e aprender relações adaptativas novas”.
Refere-se “ao cérebro e sua capacidade de aprender em meios complexos”. Em
meios hipercomplexos, o cérebro se vê obrigado, por uma demanda adaptativa, a
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construir um novo regulador, ou seja, a consciência: “com a consciência aparece um
regulador que orienta e controla boa parte daquilo que a tornou possível” (p.89);


a emergência de qualidades novas – um sistema não pode ser compreendido pela
soma de suas partes; a organização sistêmica cria novas qualidades que não eram
encontradas isoladamente nos componentes do sistema, nem nas partes, nem nas
inter-relações. O autor afirma que se tem interpretado a consciência, de acordo com
esse princípio, como uma nova faculdade ou qualidade que não é redutível aos
elementos cerebrais ou sociais, ainda que surja a partir deles;



a aquisição de informação formativa – a nova informação vai sendo depositada no eu
autoconsciente do indivíduo e adquire forma devido à experiência e à reflexão. Essa
informação converte-se em ideias, em imagens de si mesmo, em utopias, desejos e
muitas outras cristalizações que configuram a maneira de ser de cada indivíduo;



a causalidade descendente – possibilidade que toda função emergente tem de
retroagir sobre os componentes e relações que a criaram. Isso acontece quando “a
consciência tem um papel diretivo no comportamento global do indivíduo” (Puig,
1998a, p.89).

A consciência moral autônoma pode ser vista como uma entidade funcional, isto é,
constituída por instrumentos procedimentais: a compreensão, o juízo moral e a
autorregulação. Esses componentes possibilitam que o sujeito lide com situações morais e
construam seus modos de ser. A autonomia da consciência e sua natureza dialógica levam a
pensar os temas morais de formas distintas tanto das orientações morais baseadas em
valores absolutos quanto das relativistas. A consideração dialógica dos problemas morais, e
a pessoal e autônoma podem reforçar-se mutuamente, por serem aspectos distintos mas
inseparáveis da consciência moral.
Por juízo moral, como procedimento da consciência moral autônoma, Puig (1998a,
p.106) se refere:
à capacidade de produzir juízos morais corretos e coerentes com os princípios em
qualquer situação, como também ao desenvolvimento e à formação de critérios,
princípios ou estruturas de juízo moral. Tais afirmações pretendem deixar claro o
duplo nível formativo deste procedimento. Por um lado, o juízo moral, tomado
como instrumento da consciência moral, requer um período de desenvolvimento e
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formação, que lhe permita elaborar critérios ótimos de raciocínio e capacite sua
aplicação com facilidade e coerência em situações variadas. Por outro lado, o
domínio do juízo moral e seu uso diário devem converter-se em hábitos que atuem
cotidianamente na resolução de conflitos morais.

É por essa faculdade, o juízo moral, que se formam opiniões racionais do que se deve
ser. Por meio de reflexões, baseadas em razões, busca-se alcançar uma decisão imparcial;
por isso o juízo é considerado prescritivo, pois avalia o que deve ser feito.
Portanto é o uso correto de princípios ou critérios que permitam fundamentar um
juízo. Esses critérios asseguram o acerto do julgamento. A produção de razões é regida por
princípios, isto é, “de acordo com uma lógica ou forma de raciocinar que se aplica aos
problemas conflitivos para produzir razões que permitam conciliá-los de modo justo” (PUIG,
1998a, p.105).
Um sujeito consegue viver mais coerentemente com seu juízo, à medida que caminha
ao encontro de um comportamento autônomo, cedendo menos às pressões sociais.

A compreensão torna possível reconhecer a particularidade de cada situação, não só
pela razão, mas também pela consciência, pelo sentimento de equidade, o espírito de
conciliação, a benevolência e o amor. Diferentemente do juízo, “que expressa a forma
universal e incondicionada da reflexão moral” (ibid., p.107), a compreensão faz a pessoa
aproximar-se das situações concretas, não se reduzindo a um método epistemológico ou
filosófico. Em relação à consciência moral, a compreensão deve ser uma reflexão moral que
auxilia a razão expressa no juízo.
Pela reflexão ética prática a pessoa reconhece e enfrenta uma variedade de
problemas e fatores contextuais, determinando, por meio da compreensão, o que é justo em
cada situação concreta. Ampliam-se, assim, as contribuições dadas pelo juízo moral.
A partir dos próprios pré-conceitos e antecipações de sentido, a compreensão se dá
quando o sujeito revisa uma questão por meio da percepção dos problemas, das posições
pessoais e das posições dos outros. O aprofundamento de sentido decorre dessa troca de
pontos de vista.
O ato de compreender a realidade pressupõe um problema percebido pelas pessoas
envolvidas, o entendimento de algo através de razões, e o aspecto dialógico — “a
compreensão é o diálogo racional com todas as posturas ou pontos de vista que têm algo a
dizer em relação à realidade que se tornou problemática” (PUIG, 1998a, p.111).
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A compreensão de uma situação é uma forma de entendê-la criticamente, ou seja, o
critério de julgamento da realidade deve relacionar-se com o juízo moral. Puig (1998a,
p.112) afirma:
Se antes o juízo moral puro se revelara insuficiente para captar a singularidade da
realidade, agora a compreensão do concreto sem a crítica se manifestará também
insuficiente para considerar moralmente o real. Assim, o juízo e a compreensão
crítica, enquanto ferramentas diferentes da consciência moral autônoma, podem e
devem contribuir para orientar a reflexão moral.

A autorregulação, apesar de relacionada às faculdades cognitivas e reflexivas, está
mais relacionada ao esforço que cada pessoa realiza para dirigir sua própria conduta. Podese considerá-la “um esforço de autodireção que tem de permitir, por um lado, um alto nível
de coerência entre o juízo e ação moral e, por outro, a progressiva construção de um modo
de ser pessoal realmente desejado” (ibid., p.112).
Esse procedimento — ou capacidade da consciência moral — relaciona o juízo
baseado em princípios e sua tradução de conduta e atua em três instâncias: 1ª) age em
ações pontuais, atuando na vontade do sujeito e conseguindo que seu julgamento e sua
ação moral sejam coerentes; 2ª) contribui para a aquisição de hábitos desejados, ou seja,
além da adequação concreta entre julgamento e ação moral prescrita pelo próprio sujeito —
é um nível de conduta de maior persistência e previsibilidade; 3ª) contribui para formar a
maneira de ser de cada um, seus traços pessoais, que predispõem o sujeito “a certos tipos
de pensamento e associações morais recorrentes, além dos hábitos, o que entendemos por
caráter moral” (ibid., p.114).
Ser um EU supõe, por outro lado, ter desenvolvido certa representação de si em
relação ao meio, portanto a autorregulação requer do indivíduo uma consciência clara do EU
que se quer e que se pode autodeterminar. Para isso é preciso que seja desenvolvida a força
pessoal que possibilita dirigir-se a si mesmo, ainda que em circunstâncias desfavoráveis. Sem
uma representação de si com o mundo social, sem autoimagem, dificilmente o sujeito
buscará projetos pessoais que demandem esforço de autoconstrução.
É indispensável, para o indivíduo realizar seus próprios projetos, que ele conheça a si
mesmo e também a realidade em que vive. Diz-se que a autorregulação é de natureza
dialógica, pois para sediar a autorregulação o EU precisa ter alcançado a possibilidade de
diálogo interno. A compreensão crítica — convergência do juízo moral e compreensão —
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permite ao sujeito fixar o objetivo que guiará o processo de modificação comportamental
que a autorregulação supõe.
Dois processos são empreendidos quando as tarefas de autorregulação estão
implicadas: a auto-observação e a autoavaliação. São processos conscientes e sistemáticos,
que devem ser dirigidos a comportamentos assinalados como fora do padrão, pois se
dirigidas a todas as condutas não é eficaz. A autoavaliação compara os dados obtidos com os
objetivos almejados.

Neste capítulo foram apresentados alguns aspectos que compõem a construção de
uma personalidade ética, objetivo almejado por educadores. Observa-se que são inúmeros
fatores que compõem essa trajetória. Um — de grande importância — é o desenvolvimento
do juízo moral. Com a finalidade de que esse juízo se transforme em ação moral, buscou-se,
neste trabalho, pensar nesse movimento de avanço, considerando sempre que outras
relações devem estar presentes para servir-se do juízo de forma a transformar a ação.
Parece claro que o lado reflexivo do juízo e a compreensão devem se equilibrar
com os outros instrumentos que facilitam o trânsito para a ação moral. À medida
que o juízo moral trabalha com critérios morais formais que normalmente estão
bastante afastados das evidências culturais e dos costumes condutuais que a
socialização moral transmite, é preciso cobrir de algum modo a distância que há
entre o mundo das idéias morais e o da vida moral cotidiana. Converter os critérios
e as reflexões morais em formas de vida, em comportamentos e em modos de ser
exige um esforço suplementar, uma vez que poucos elementos da sociedade
costumam sustentar, impulsionar ou motivar as exigências que o juízo moral pósconvencional cria em cada indivíduo. Cobrir essa distância só pode ser conseguido
com instrumentos que vinculem as capacidades de julgamento e compreensão com
as capacidades de ação e construção de formas de vida concretas (PUIG, 1998a,
p.113).

As reflexões morais a que o autor se refere, os critérios, o julgamento, são a base de
um longo caminho a ser percorrido. É a partir dessa base que será feita a reflexão neste
trabalho. Como se dá esse movimento, a importância da relação entre juízo moral e
desenvolvimento cognitivo, condições que propiciem esse avanço são elementos primordiais
para que a construção de uma personalidade ética possa ser pensada.
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Capítulo 2 - Van Hiele e o desenvolvimento do
pensar geométrico

Seria justo dar a todos as mesmas coisas quando eles não têm nem
as mesmas necessidades e nem os mesmos méritos? Exigir de
todos as mesmas coisas quando eles não têm nem as mesmas
capacidades e nem os mesmos encargos?
(COMTE-SPONVILLE, 1995)

Este capítulo apresenta as ideias dos van Hiele, Pierre e Dina, que determinaram a
sequência dos níveis de desenvolvimento do pensar geométrico e um modelo de ensino que
propiciasse essa evolução. Esse desenvolvimento tem como característica ser sequencial,
hierárquico e invariante, e não é, segundo os autores, restrito ao pensar geométrico, pois
pode ser aplicável a outros conteúdos. A ideia fundamental adotada nesse modelo para a
identificação do nível em que a pessoa se encontra é a estrutura de pensamento, baseada
na Psicologia da Gestalt, mais do que o conteúdo envolvido. Um objeto de estudo implícito
de determinado nível torna-se explícito no nível seguinte; assim, é possível serem
estabelecidas relações a respeito dele. O foco desses autores foi o aprimoramento do
ensino.
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2.1 A trajetória dos van Hiele8
O modelo de desenvolvimento do pensar geométrico van Hiele foi fruto dos
trabalhos de doutorado do casal holandês Dina van Hiele-Geldof e Pierre van Hiele,
concluídos simultaneamente em 1957 na Universidade de Utrecht – Holanda. Pierre se
interessou por examinar o significado e a estrutura do insight9 durante o processo de
aprendizagem. Por esse objetivo pertencer a uma esfera muito ampla, concentrou seu
objeto de estudo na matemática — especialmente na geometria, propondo a Teoria de van
Hiele para o desenvolvimento do raciocínio da geometria. Dessa forma, formulou a estrutura
e os princípios psicológicos de como são formados os conceitos geométricos. O foco de Dina
foi a aplicação prática dessa pesquisa com alunos de doze anos, investigando como a
didática pode auxiliá-los no desenvolvimento do pensamento visual para o abstrato,
requisito para a compreensão do sistema lógico da geometria.
A repercussão do modelo não foi imediata. Na década de 60, somente na União
Soviética, o currículo de geometria foi modificado para adaptar-se a essa abordagem. Foi
apenas em 1974, quando Izaak Wirszup ministrou a palestra “Some breakthroughs in the
psychology of learning and teaching geometry”, que esse estudo se tornou foco de interesse
nos Estados Unidos. Também na década de 70, o professor dos van Hiele, Hans Freudenthal,
destaca o trabalho do casal em seu livro Mathematics as an educational task (1973),
possibilitando que mais pessoas conhecessem o modelo. Foi com o projeto de pesquisa
intitulado An investigation of the van Hiele model of thinking in geometry among adolescents
— financiado por The Nacional Science Foundation — que Geddes, Fuys e Tischler
traduziram quatro materiais do casal na década de 80, permitindo maior divulgação desses
trabalhos para os norte-americanos. Os materiais traduzidos são: 1) a dissertação de Dina A
didática da geometria nas classes iniciais da escola secundária; 2) o último artigo de Dina,
escrito em 1958, intitulado A didática a geometria como um processo de aprendizagem para
adultos; 3) o resumo preparado por Pierre para a sua tese, em 1957, intitulada O problema
do insight em conexão com o insight escolar da criança na aprendizagem da geometria; 4)
8

Informações obtidas em Crowley (1994); Fuys et al (1984); Hoffer (1983); van Hiele (1990; 1986); van HieleGeldolf (1984); Nasser (2004)
9
De acordo com o dicionário Houaiss Eletrônico (2009), Insight significa “compreensão ou solução de um
problema pela súbita captação mental dos elementos e relações adequados”. Van Hiele aponta que o
significado do termo varia dependendo do contexto no qual se estude a compreensão; ele a estudou
preocupando-se com o lugar em que ela ocupa no campo da didática, e mais concretamente no ensino da
geometria (VAN HIELE, 1990).
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um artigo de Pierre apresentado, no ano de 1957, em uma conferência de educação
matemática em Sevres, na França – O pensamento da criança e a geometria.
Em função do falecimento de Dina, um ano após o seu doutoramento, Pierre foi o
responsável pelo aperfeiçoamento da teoria, sempre buscando o seu objetivo principal que
era melhorar o resultado do ensino. Pierre van Hiele (1986) destaca que, embora tenha
classificado os níveis de pensamento voltados para a geometria, essa abordagem pode ser
usada para outros tópicos:
Quando eu desenvolvi minha abordagem de níveis, o objetivo era o ensino e a
aprendizagem da geometria. Essa é, portanto, uma restrição desnecessária; o
ensino e o aprendizado de outros tópicos podem ser igualmente aprimorados com
a mesma abordagem de níveis (p.vii, tradução nossa).

Dentre as coisas que almejava, Pierre aponta a vontade de escrever um livro de
álgebra, o que fez anos mais tarde.
Segundo Hoffer (1983), após a morte de Dina, inicialmente Pierre publicou uma série
de artigos em várias línguas — inglês, francês, alemão e holandês. Muitos desses artigos
foram publicados no livro Begrip em Inzicht, em 1973. Posteriormente, a preocupação de
Pierre van Hiele concentrou-se na estrutura, especialmente no que se referia à didática. Van
Hiele considera que estruturas estão profundamente envolvidas no ensino e aprendizagem e
formam uma base para a solução de problemas.
O modelo de estrutura adotado, segundo van Hiele10 (1986), apoiava-se na teoria da
Gestalt. De acordo com essa teoria, há quatro importantes características que compõem
uma estrutura:

1 é possível ampliar a estrutura – a extensão é submetida às mesmas regras da parte
dada;
2 a estrutura pode ser parte de uma estrutura aprimorada — as regras não mudam,
mas é possível ser mais amplas, com mais detalhes;
3 pode ser vista como parte de uma estrutura mais inclusiva — as regras podem ser
incrementadas, com mais regras do que a original;
4 uma estrutura pode ser isomorfa à outra — se as regras de duas estruturas são
correspondentes, o funcionamento de uma pode ser conhecido por meio do estudo
10

Por ter sido Pierre aquele que aprofundou e divulgou a teoria, neste trabalho adotar-se-á apenas “van Hiele”
ao referir-se a esse modelo.
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da outra.

Dependendo do conteúdo envolvido o isomofismo é mais rígido, como no caso da
Matemática.
Se uma determinada estrutura, ao ser ampliada, mantém as regras originais ou
apenas incrementa-as, investir para que o aluno estabeleça relações e transfira sua
compreensão de um objeto de estudo para outro será essencial. O mesmo raciocínio aplicarse-á no caso de estruturas isomorfas.
Conhecer alguns princípios básicos da Gestalt pode ajudar na compreensão dos níveis
de pensamento propostos no modelo van Hiele.

2.2 Algumas leis da Gestalt
A psicologia da Gestalt nasceu aproximadamente em 1870, quando alguns
pesquisadores alemães estudaram como se davam os fenômenos perceptuais humanos,
especialmente a visão. Os estudos procuravam entender os efeitos provocados por recursos
pictóricos. A escola da Gestalt propõe que o todo é maior do que a soma de suas partes e,
portanto, o conhecimento do todo não se dá pelas partes, mas sim a partir do conjunto
composto por elas.
De acordo com Arnheim (1986, p.xvi), a palavra Gestalt, usada para configuração ou
forma, tem sido aplicada a um conjunto de princípios científicos extraídos principalmente de
experimentos de percepção sensorial. Considera-se, em geral, que os fundamentos do
conhecimento atual sobre percepção visual foram baseados nos laboratórios dos psicólogos
gestaltistas.
O autor completa que desde suas origens a psicologia da Gestalt teve afinidade com
a arte, pois os cientistas conseguiram dizer coisas valiosas sobre a realidade, descrevendo
entrelaçamentos de relações mecânicas. Entretanto, nunca uma obra de arte pode ser feita
ou entendida por uma mente incapaz de conceber a estrutura integrada de um todo. Ele
exemplifica:
...no ensaio que deu à teoria da Gestalt seu nome, Christian von Ehrenfels
demonstrou que se doze observadores escutassem cada um dos doze tons de uma
melodia, a soma de suas experiências não corresponderia à experiência de alguém
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que a ouvisse inteira. Muitas das experiências posteriores dos teóricos da Gestalt
propuseram-se a demonstrar que a aparência de qualquer elemento depende de
seu lugar e de sua função num padrão total. Uma pessoa que raciocina não pode
ler estes estudos sem admirar o esforço ativo para conseguir unidade e ordem
manifesta no simples ato de olhar para um mero padrão de linhas. Longe de ser um
registro mecânico de elementos sensórios, a visão prova ser uma apreensão
verdadeiramente criadora da realidade - imaginativa, inventiva, perspicaz e bela.
Tornou-se evidente que as qualidades que dignificam o pensador e o artista
caracterizam todas as manifestações da mente (Arheim, 1986, p.xvii).

Arnheim complementa ainda apontando que os psicólogos verificaram que os
mesmos princípios atuam em todas as várias capacidades mentais porque a mente sempre
funciona como um todo. Toda a percepção é também pensamento, todo o raciocínio é
também intuição, toda a observação é também invenção.

Essa concepção possui algumas leis que a regem, facilitando nossa compreensão a
respeito de como o cérebro interpreta imagens e idéias. É a união das características
inerentes ao objeto com a nossa impressão sobre a matéria que gera a percepção.
Segundo Gomes Filho (2009) não se veem as partes isoladas, mas as relações entre as
partes. As partes são vistas como inseparáveis e dependentes, resultando uma sensação
global. Observa-se, por exemplo, nas figuras abaixo que os círculos centrais (figura 1) e os
segmentos de reta horizontais (figura 2) possuem o mesmo tamanho, porém são percebidos
como diferentes em função dos elementos que os cercam.

Figura 1 – Ilusão de ótica
Fonte: Gomes Filho, 2009, p.19

Figura 2 – Ilusão de ótica
Fonte: Gomes Filho, 2009, p.19

A hipótese da Gestalt é atribuir ao sistema nervoso central um dinamismo
autorregulador que, à procura de sua própria estabilidade, tende a organizar as formas em
todos coerentes e unificados. Essas organizações são arbitrárias, espontâneas e
independentes de qualquer aprendizado.
Segundo van Hiele-Geldof (1984), algumas leis da Gestalt são aceitas como leis
válidas para o insight, o pensamento. Assim, van Hiele sustenta que a introdução do sujeito
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em estruturas visuais geométricas, que são baseadas nessas leis, contribua para obtenção do
insight no campo da geometria. As leis destacadas nessa concepção são as seguintes:
fechamento, boa continuidade, proximidade e semelhança.
A fim de entender melhor as leis destacadas por Dina van Hiele-Geldof, serão
apresentadas as explicações de Gomes Filho (2009) para essas forças de organização que,
segundo ele, os gestaltistas chamam de padrões, fatores, princípios básicos ou leis de
organização da forma perceptual.

Fechamento: obtém-se a sensação de fechamento visual da forma pela continuidade em
uma ordem estrutural definida, ou seja, por meio de agrupamento de elementos de maneira
a constituir uma figura total mais fechada ou mais completa. Assim estabelece-se a
formação de unidades.
Nas figuras 3, 4 e 5, a tendência é ver respectivamente um triângulo, um círculo e um
quadrado.

Figura 3 – Fechamento: triângulo
Fonte: Gomes Filho, 2009, p.21

Figura 4 – Fechamento: círculo
Fonte: Gomes Filho, 2009, p.21

Figura 5 – Fechamento: quadrado
Fonte: Gomes Filho, 2009, p.21

Continuidade: significa a tendência de os elementos acompanharem uns aos outros, de
maneira tal que permitam a continuidade de um movimento para uma direção já
estabelecida, por meio de unidades formais: pontos, linhas, planos, volumes, cores, texturas,
brilhos, degradês e outros. Busca, quase sempre, alcançar a melhor forma possível do
objeto, a forma mais estável estruturalmente, em termos perceptivos. A Gestalt a qualifica
utilizando a expressão de boa continuidade. Na figura 6, a linha b é vista como anexa,
enquanto, na figura 7, tanto b como c podem ser a continuação de a. A organização
perceptual tende a se orientar no sentido da boa continuação.
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b

c

a
Figura 6 – Boa continuação
Fonte: Gomes Filho, 2009, p.22

a

b
c

Figura 7 – Boa continuação
Fonte: Gomes Filho, 2009, p.22

Na figura 8, vê-se um retângulo com uma linha atravessando-o e não dois quadriláteros
irregulares que quebrariam as linhas retas do retângulo.
Na figura 9, a tendência é ver dois hexágonos juntos e não uma única forma.

Figura 8 – Boa continuação: retângulo
Fonte: Gomes Filho, 2009, p.22

Figura 9 – Boa continuação: hexágonos
Fonte: Gomes Filho, 2009, p.22

Proximidade: elementos ópticos, próximos uns dos outros, tendem a ser vistos juntos e,
assim, a constituírem um todo ou unidades dentro do todo.
Importante observar que a proximidade e a semelhança são dois fatores que muitas vezes
agem em comum e reforçam-se mutuamente, tanto para formar unidades como para
unificar a forma.

Na figura 10, a diferença de distância entre os quatro pares de colunas provoca a sensação
de agrupamentos.

Figura 10 – Semelhança
Fonte: Gomes Filho, 2009, p.23

Semelhança: a igualdade de forma e de cor desperta também a tendência de se construírem
unidades, isto é, de se estabelecerem agrupamentos de partes semelhantes.
Em condições iguais, os estímulos mais semelhantes entre si, seja por forma, cor, tamanho,
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peso, direção e localização, terão maior tendência a serem agrupados, a constituírem partes
ou unidades.

Na figura 11, os grupos estão organizados por semelhança de forma dos elementos.

Figura 11 – Semelhança
Fonte: Gomes Filho, 2009, p.23

Na figura 12, o agrupamento se dá pela semelhança de cor, formando quatro agrupamentos
apesar de a distância se manter igual.

Figura 12 – Agrupamento
Fonte: Gomes Filho, 2009, p.24

A semelhança é um fator mais forte de organização do que a proximidade. É
necessário que os elementos tenham qualidades em comum, pois a simples proximidade
não basta.
A figura 13 não consiste em um agrupamento, pois apesar da proximidade não há a
semelhança.

Figura 13 – Proximidade
Fonte: Gomes Filho, 2009, p.24
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Há que se destacar também a lei da pregnância, pois é considerada a Lei Básica da
Percepção Visual da Gestalt. Um objeto com alta pregnância é aquele que tende
espontaneamente para uma estrutura mais simples, mais equilibrada, mais homogênea e
mais regular, apresentando um máximo de harmonia, unificação, clareza formal e um
mínimo de complicação visual na organização de suas partes.
De acordo com Arnheim (1986, p.xvii), a partir das pesquisas gestaltistas “o ato de
olhar o mundo provou exigir uma interação entre as propriedades supridas pelo objeto e a
natureza do sujeito que observa”. Gustaf Britsh, segundo o autor, assegura que “a mente, na
luta por uma concepção ordenada da realidade, procede de um modo legítimo e lógico
desde padrões perceptivamente mais simples aos de complexidade aumentada” (ibid.,
p.xviii).
Para van Hiele, assim como na Psicologia da Gestalt, não há objetos isolados nem
conceitos por si, mas todas as entidades existem num contexto (MATOS, 1992).
Van Hiele (1990) aponta ainda que a essência da Psicologia da Gestalt demonstra que
as leis da percepção podem ser consideradas como leis válidas para qualquer “pensar-comcompreensão”. A maioria das figuras e estruturas precisa, no entanto, ser interpretada em
sentido figurado. A hipótese dessa teoria não estipula que o “pensar com compreensão”
tenha que partir unicamente do processo de observação.

2.3 O desenvolvimento do pensar geométrico
Van Hiele determinou um modelo de desenvolvimento do pensamento geométrico
no qual demonstra ser a linearidade seguida por todas as pessoas. Esse modelo apresenta
cinco níveis de compreensão, sequenciais — isto é, as pessoas passam de um nível a outro
necessariamente na mesma ordem, sem pular, nem retroceder. O primeiro é o Nível Básico
ou o Nível 0 (zero), como foi nomeado pelo casal. A maioria das pesquisas encontradas
concentra-se nos três primeiros níveis, os comumente atingidos pelos alunos da escola
básica. Segundo Hoffer11 (apud CROWLEY, 1994), o próprio Pierre van Hiele desenvolveu
pouco os estudos a respeito do último nível. De acordo com Nasser e Tinoco (2004),
pesquisadores americanos numeraram os níveis de um a cinco, por argumentar que o
11

Comunicação pessoal em 25 de fevereiro de 1985.
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primeiro nível mereceria mais importância. Vários pesquisadores consideram os dois últimos
níveis como único, chamando-o de dedução formal.
Além de algumas características comuns a todos os níveis — descritas a seguir —, o
modelo considera tanto o fator insight, como uma sequência de cinco fases de ensino,
recomendadas ao professor, para que o aluno construa a estrutura específica em cada nível
e avance ao próximo.

2.3.1 O insight na teoria van Hiele
Para van Hiele (1986), o insight pode ser determinado pela ação de uma força a uma
estrutura estabelecida, a partir da qual surgem respostas a novas questões. Seus melhores
exemplos ocorrem inesperadamente, não são planejados.
Segundo Hoffer (1983), van Hiele definiu que uma pessoa demonstra um insight
quando é capaz de atuar em uma situação desconhecida; desempenha com competência os
atos exigidos pela situação — correta e adequadamente; executa intencionalmente algo por
meio de um método que resolva a situação. Ao ter um insight os alunos compreendem por
quê, como e quando fazer algo. São capazes de aplicar seus conhecimentos para resolver
problemas. Van Hiele (1990) narra, porém, que são condições vagas, posto que é muito
difícil determinar o que significaria uma situação nova, porque de fato todas o são; que há
uma dificuldade em determinar o que é ou não adequado, pois muitas vezes a ação é
adequada com os recursos iniciais do sujeito, mas não atinge os objetivos conforme o
previsto; há também dificuldade em o professor determinar a intenção do aluno, tendendo a
fazer conjecturas para verificar a intencionalidade.
Testar a presença de um insight só seria possível, de acordo com van Hiele (1986),
quando houvesse a certeza de que a situação na qual o aluno se encontra é suficientemente
nova. É difícil, portanto, observar o acontecimento de um insight.

2.3.2 Características do modelo van Hiele
O modelo tem certas propriedades que o caracterizam: ser sequencial; o avanço do
aluno ser relacionado ao método e conteúdo; o objeto estudado ser intrínseco em um nível
e extrínseco em outro; os símbolos linguísticos estarem relacionados ao nível; o curso
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precisar acontecer em combinação adequada com o nível de desenvolvimento do aluno.
O fato de ser sequencial, como mencionado anteriormente, demonstra que o pensar
geométrico desenvolve-se na mesma ordem para todos os sujeitos; a sequência é invariável.
Para van Hiele, os níveis são inerentes ao pensamento, independentemente do método de
ensino utilizado. A escolha do método é relevante por ser promotora — ou não — desse
desenvolvimento que não acontece de forma espontânea. Ou seja, todas as pessoas
desenvolvem o seu pensamento na mesma ordem; o método de ensino — incluindo o
material utilizado — pode acentuar o progresso do aluno, porém também pode retardá-lo,
ou impedir a passagem de um nível a outro. Por tal razão, a sua escolha é de suma
importância.
Assim, o avanço de um nível a outro é atribuído ao ensino: escolha dos conteúdos,
das atividades e da metodologia —, não ao desenvolvimento biológico: a idade. Tentar
ensinar a um aluno habilidades do nível superior é reduzir a essência do assunto e propiciar
que não haja compreensão; portanto, o resultado obtido seria apenas um treinamento da
execução da tarefa. Isto é, para o autor, apresentar um problema, ou falar em uma
linguagem de um nível superior ao que o aluno se encontra, faz com que o aluno mecanize
algum algoritmo, por não compreender a essência do problema, e apenas aplique um
conhecimento técnico, sem que a aprendizagem aconteça.
Os objetos de estudo que no nível anterior eram intrínsecos, por não serem
percebidos em função do nível em que o sujeito estava, tornam-se extrínsecos no nível
atual. Assim, por exemplo, no nível zero, a figura percebida como um todo, por apenas
“parecer um quadrado”, passa a ser percebida por suas propriedades (objetos) que se
relacionam no nível seguinte: seus quatro lados de mesma medida, quatro ângulos retos,
lados opostos paralelos...
A linguagem é ressaltada como fator importante para a compreensão, uma vez que
cada palavra utilizada evoca um grande número de características e propriedades a partir
das experiências anteriores do interlocutor. Portanto, determinados termos ou conceitos
tornam-se incompreensíveis ao aluno dependendo do seu desenvolvimento. Cada nível é
caracterizado pela sua própria linguística, pois tem seus próprios símbolos, assim como um
sistema de relações ligando esses símbolos. O que é tido como uma relação em determinado
nível pode ser modificado no nível posterior e ser necessário para as relações do nível
seguinte. Considera-se, consequentemente, que há significados que são provisórios e
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reestruturados de acordo com o avanço da compreensão a respeito do referido tema.
O termo “combinação inadequada” significa o fato de um curso estar no nível
superior ao do aluno. Se, por exemplo, a intervenção do professor, o material didático, o
conteúdo, o vocabulário... estiverem num nível mais alto que o do aluno, este não será capaz
de acompanhar os processos de pensamento empregados. Para van Hiele (1984), duas
pessoas argumentando em níveis diferentes não podem compreender uma à outra, assim, o
verdadeiro diálogo só pode ocorrer no mesmo nível, cabendo ao professor estabelecer uma
discussão no nível dos alunos para que se faça entender por eles. O autor (1990) aponta que,
devido ao fato de as classes serem heterogêneas, a fala de alguns alunos não é
compreendida por seus colegas.

2.3.3 Níveis de desenvolvimento
Em seus estudos, van Hiele determinou cinco níveis do pensamento geométrico que
constam no modelo. De acordo com Crowley (1994) e o próprio van Hiele (1984), os nomes e
as características de cada um dos níveis são:


Visualização (nível 0) – Este nível está diretamente ligado ao ato de conceber os
conceitos da geometria como entidades totais, e não por seus componentes ou
atributos. As figuras geométricas, por exemplo, são reconhecidas por sua forma
como um todo, não por suas propriedades. É possível reproduzir figuras e reconhecêlas pelo conjunto que constitui um todo, sua aparência global, mas não pelo
reconhecimento das partes que as compõem.
Exemplo: um triângulo é assim reconhecido por parecer com a figura nomeada
usualmente por esse nome. Caso esteja com o vértice direcionado para baixo pode
não ser percebido como tal. Ainda que tenha um dos lados curvos, isso pode passar
despercebido e ser nomeado como se fosse um triângulo.



Análise (nível 1) – Neste nível inicia-se a análise dos conceitos geométricos, por
exemplo, percebem-se as características de uma figura geométrica. As propriedades
surgem para conceituar classes de configurações. Apesar de o sujeito desse nível
conseguir reconhecer as figuras por suas partes, e fazer generalizações para uma
classe, não é possível ainda que explique as relações entre as propriedades, nem
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perceba as inter-relações entre figuras, tampouco entenda as definições.


Dedução Informal (nível 2) – As inter-relações de propriedades tanto dentro de
figuras quanto entre figuras já conseguem ser estabelecidas. É possível deduzir
propriedades de uma figura e reconhecer classes de figuras; a inclusão de classes é
compreendida; as definições têm significado; argumentos informais podem ser
acompanhados e formulados. Ainda não se compreende a dedução como um todo,
ou o papel dos axiomas. Não se percebe como alterar a ordem lógica de uma
demonstração formal, ou como construir uma prova — partindo de premissas
diferentes ou não familiares — ainda que seja possível o acompanhamento de uma
demonstração.



Dedução (nível 3) – Compreende-se o significado da dedução como uma maneira de
estabelecer a teoria geométrica no contexto de um sistema axiomático. São
percebidos a inter-relação e o papel de termos não definidos, axiomas, postulados,
definições, teoremas e demonstrações. Aparece a capacidade de construir
demonstrações e desenvolvê-las de mais de uma maneira, assim como de fazer
distinções entre uma afirmação e sua recíproca.



Rigor (nível 4) – Já há capacidade de trabalhar em vários sistemas axiomáticos, isto é,
podem-se estudar geometrias não euclidianas e comparar sistemas diferentes. A
geometria é vista no plano abstrato.
As diferenças entre os níveis se caracterizam pelo objeto de pensamento que

compõe cada um. Nasser (1993) exemplifica os objetos de pensamento em cada nível.
Nível 0: objetos são as figuras isoladas. Ex: quadrado, triângulo.
Nível 1: objetos são as classes de figuras. Os alunos descobrem as propriedades dessas
classes.
Nível 2: objetos são as propriedades. Os alunos já as ordenam logicamente.
Nível 3: objetos são relações de ordem nas quais os alunos operam.
Nível 4: objetos são os fundamentos dessas relações de ordem.
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2.3.4 Fases de aprendizagem12
Segundo Nasser e Tinoco (2003), van Hiele aponta que o progresso entre os níveis
ocorre por meio de experiências especificamente planejadas, nas quais o papel do professor
é essencial. Cabe a esse professor escolher, preparar e ordenar as atividades que o aluno
deve vivenciar para progredir para o próximo nível. Van Hiele também ressalta que o ensino
e a linguagem devam estar de acordo com o nível do grupo de alunos para que haja
aprendizagem significativa.
Além de a linguagem no ensino precisar estar no nível de desenvolvimento do aluno,
van Hiele também propôs cinco fases sequenciais a serem seguidas em cada nível a fim de
propiciar o avanço. Segundo Crowley (1994), Dina van Hiele-Geldof afirma — em sua tese —
que o ensino nessa sequência promove aquisição de cada um dos níveis. As fases são as
seguintes:
1 Interrogação / Informação – o diálogo e as atividades envolvem não só os objetos de
estudo específicos do nível, como também as observações, as questões e o
vocabulário introduzido. O objetivo desta fase é investigar os conhecimentos prévios
do aluno e informar a ele a direção dos estudos. O material apresentado nesta fase o
conduz a descobrir certa estrutura.
2 Orientação dirigida – o professor ordenará o material em uma sequência de estudo
para que sejam reveladas gradualmente as estruturas características deste nível. As
atividades da sequência terão por objetivo levar o aluno a — por meio de sua
exploração — atingir respostas específicas. O aluno já sabe qual a direção que o
estudo está tomando.
3 Explicitação13 – os alunos aprendem a expressar a sua opinião sobre as estruturas
observadas durante as discussões em classe. O papel do professor limita-se quase a
orientar para o uso da linguagem adequada. É nesta fase que o sistema de relações é
parcialmente formado.

12

Embora van Hiele tenha nomeado as etapas como “Phases of learning”, neste trabalho, algumas vezes
escolheu-se nomeá-las de “fases de ensino”, pois o autor enfatiza o papel do professor e a escolha que ele faz
ao encaminhar as atividades. Ainda que muitas vezes quando se fale em aprendizagem ela pareça separada de
ensino, na prática, esses dois processos são interdependentes. Portanto não se pode pensar em ensino sem
que se pense também em aprendizagem.
13
Segundo Hoffer (1983), esta fase — explicitation — foi traduzida erroneamente por alguns autores como
“explicação”. Hoffer justifica ser essencial, nesta fase, que os estudantes façam observações explícitas, ao invés
de receber explicações (grifo nosso).
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4 Orientação livre – as tarefas tornam-se mais complexas e menos dirigidas. A
diversidade de formas de resolução para cada tarefa é característica desta fase.
Segundo Hoffer (1983), a experiência do aluno provém da descoberta de sua própria
maneira de resolver tarefas. Muitas relações entre os objetos de estudo tornam-se
explícitas quando os alunos orientam-se — a si mesmos — no campo da pesquisa.
5 Integração – esta é a fase de rever os conceitos aprendidos e formar a visão geral da
nova rede de objetos e de relações. O aluno faz uma síntese do que foi visto e o
professor pode ajudá-lo com apanhados globais. Nesta fase, não se deve apresentar
nada de novo.

Após passar pelas cinco fases de pensamento, o aluno terá alcançado um novo nível,
e terá à sua disposição um sistema de relações baseado no conjunto do domínio explorado.

2.4 Os níveis de pensamento geométrico como generalização
Segundo Hoffer (1983), poder-se-ia fazer uma analogia dos níveis de pensamento do
modelo van Hiele com um objeto matemático chamado “categorias”— nos termos da
matemática moderna. A proposta do autor ao fazer essa analogia é observar as relações em
uma mudança de nível em que o nível superior sempre clarifica o objeto do nível anterior,
propiciando uma série de outras relações mais elaboradas.
O foco quando se faz essa comparação é a generalização do estudo das estruturas
matemáticas — própria desse conceito. O importante é que, a partir de uma coleção de
elementos, pode-se observar uma coleção de relações entre eles que satisfazem uma lista
de postulados. Em algumas categorias os elementos são objetos e, em outras, grupos de
objetos. As funções entre esses elementos são sempre funções que ao mesmo tempo
transformam e mantêm as operações dos grupos. Da mesma forma, nos níveis van Hiele, as
estruturas são transformadas, mas as suas características mantidas, tendo como fator
principal a ampliação de possibilidades de relações.
A proposta de Hoffer é ver cada um dos níveis de van Hiele como uma categoria; e
aplicar esse modelo a outros tópicos, além da geometria. Os objetos de estudo para cada um
dos níveis podem ser descritos — genericamente — da seguinte forma:
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Nível 0 – objetos são os elementos básicos do estudo.
Nível 1 – objetos são propriedades que analisam os elementos básicos.
Nível 2 – objetos são proposições que relacionam as propriedades.
Nível 3 – objetos são sequências de proposições.
Nível 4 – objetos são propriedades que analisam as sequências.
A similaridade recursiva natural do sistema, se forem observadas as descrições do
nível 1 e do nível 4, é destacada por Hoffer (1983). Em ambos os níveis, os objetos de estudo
são propriedades que analisam o objeto de estudo do nível anterior. O autor explicita ainda
que, especificando somente os objetos, não se definem completamente as categorias; é
necessário identificar também as funções, ou os morfismos.
Assim, percebe-se que a cada novo nível encontra-se um feixe de relações mais
elaborado, em que o objeto de estudo do nível anterior passa a ser relacionado. É a partir
dessas transformações que se dá o desenvolvimento da estrutura, por exemplo, do pensar
geométrico.
Os níveis implicam uma organização de material para os estudantes aprenderem. Os
objetivos e expectativas de aprendizagem da matemática são inerentes à estrutura do nível.
O pensamento torna-se cada vez mais abstrato conforme o aprendiz avança nos níveis. Há
um padrão de relações sendo seguido, que orienta o entendimento da matemática — ou
qualquer outra disciplina estruturada — naquele nível.
Hoffer (1983), para justificar que essa estrutura dos níveis pode ser aplicada a outros
conteúdos, apresenta três exemplos de relações. Abaixo segue o exemplo que ele traz para o
estudo da lógica:
Nível 0 – os objetos são sentenças e suas representações simbólicas.
Nível 1 – os objetos são propriedades das sentenças, assim como seu real valor e sua
decomposição por meio do uso de conjunções e negações.
Nível 2 – os objetos são proposições que relacionam as propriedades, como cadeia, regra,
modus ponen, modus tollens , e equivalência lógica.
Nível 3 – os objetos são sequências das proposições, como provas que têm derivações em
um conjunto de postulados.
Nível 4 – objetos são propriedades que analisam o sistema lógico, comparando-o com
diferentes sistemas lógicos.
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O maior propósito de distinguir os níveis, de acordo com Hoffer (1983), é reconhecer
os obstáculos que os alunos encontram; diante de um problema que exija vocabulário,
conceitos ou raciocínio do nível superior, não estão aptos para prosperar nesse problema.
Isso pode acarretar consequências: frustração, ansiedade e até raiva.
Essa ideia de Hoffer a respeito dos níveis van Hiele tem sua importância tanto no
aspecto em que o desenvolvimento entre os níveis pode ser aplicado aos outros objetos do
conhecimento, quanto na relação de recursividade do padrão na construção desses
conhecimentos. Retomaremos esse aspecto no capítulo IV com as ideias de Machado (1990)
ao pensar a dualidade dos objetos e as relações a serem estabelecidas na construção do
conhecimento.
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Capítulo 3 - Lawrence Kohlberg e o
desenvolvimento moral

A representação sistemática da faculdade-de-pensamento resulta
tripartida, ou seja, primeiramente a faculdade do conhecimento do
‘universal’ (das regras), ‘o entendimento’, em segundo lugar a
faculdade da ‘subsunção’ do particular sob o universal, ‘o Juízo’, e
em terceiro lugar a faculdade da ‘determinação’ do particular pelo
universal, isto é, ‘a razão’.
(KANT, 1974)

Este capítulo apresenta as ideias de Kohlberg ao estudar a justiça como a principal
virtude para o desenvolvimento moral. O autor, partindo das ideias de Dewey e Piaget,
organizou os níveis de desenvolvimento do raciocínio moral em uma sequência hierárquica e
invariante e, como apontam diversas pesquisas, universais. Para ele, a evolução dos
estágios de juízo moral se dá por uma estrutura de pensamento, não pelo conteúdo. Embora
justifique que um juízo moral elevado não implique uma ação relacionada a esse nível,
acredita que um sujeito tenda a agir de acordo com o seu potencial mais desenvolvido. O
psicólogo utilizou os dilemas morais tanto como uma forma de mensurar o juízo que uma
pessoa possui quanto um fator essencial que, ao ser discutido, provoque avanço desse juízo.
Ao buscar formas que promovessem desenvolvimento entre os níveis, elaborou Programas
de Educação Moral e relacionou seu sucesso à influência do ambiente no qual o sujeito está
inserido, de acordo com as características cooperativas ou coercitivas desse ambiente.
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3.1 A vida de Lawrence Kohlberg
Lawrence Kohlberg nasceu em Nova York, em 1927, e faleceu em janeiro de 1987, em
Winthrop. Em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, engajou-se na Marinha Mercante e
ajudou refugiados judeus a escapar para a Palestina, furando o bloqueio britânico. Nessa
época, iludiu muitos fiscais, apresentando as camas desses refugiados nos navios como se
fossem containeres de bananas. Provavelmente, fatos como esse, e como o período em que
ficou em um campo de concentração, possam ter contribuído para o seu interesse no
desenvolvimento moral e em como se constrói a noção de justiça.
Bacharelou-se na Universidade de Chicago e pretendia se tornar psicólogo clínico.
Encantou-se, porém, com as pesquisas de Piaget a respeito do desenvolvimento moral das
crianças e adolescentes, o que o fez enveredar por esse campo. Concluiu sua tese de
doutorado em 1958, na qual — ampliando a obra de Piaget — identificou seis estágios de
raciocínio empregados para justificar as posições morais das pessoas.
Segundo Camino e Luna (2007), além dos aspectos gerais da teoria de Piaget,
algumas noções específicas piagetianas influíram na teoria de estágios morais de Kohlberg.
Entre essas noções, podem ser destacadas: no julgamento moral de uma ação, a
consideração das intenções do outro em oposição à consideração das consequências
materiais da ação; o avanço moral da criança refere-se principalmente a essa habilidade de
diferenciar o subjetivo do objetivo, o mental do físico; a reciprocidade, a igualdade e a
equidade. Para as autoras “o pressuposto subjacente a todas essas noções é que a
capacidade de descentrar-se, de abandonar seu ponto de vista para compreender o ponto
de vista do outro é necessária ao desenvolvimento” (p.34).
A fim de provar que os níveis de juízo moral identificados por ele satisfaziam os
critérios de estágios piagetianos, Kohlberg fez um estudo longitudinal, durante vinte anos:
entrevistou os mesmos sujeitos a cada quatro anos. Finalizou seu trabalho na década de 70
(KOHLBERG; POWER; HIGGINGS, 1997).
Durante a década de 60, elaborou uma “teoria cognitivo-evolutiva de moralização”
que busca explicar: a) como se desenvolvem as etapas a partir da interação entre o indivíduo
e seu ambiente; b) como o indivíduo passa de uma etapa para a seguinte; c) por que alguns
indivíduos se desenvolvem mais que outros; d) qual a relação entre essas estruturas de base
cognitiva e os sentimentos e ações morais de um indivíduo (ibid., 1997).
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Segundo Biaggio (2006), estudos anteriores aos de Piaget e Kohlberg mostram a
moralidade das seguintes formas: vista como sentimento de culpa oriundo da perda de amor
dos pais (visão psicanalítica); equiparada ao fenômeno de resistência à extinção (teóricos
behavioristas e da aprendizagem); vista como influências de técnicas de disciplinas maternas
e paternas (comportamentalistas); determinada a partir de incentivos e de teste de
hipóteses (behaviorismo cognitivista). Todas essas visões trazem a ideia de que a moral é
imposta externamente e assim interiorizada pelo sujeito. De acordo com a autora:
É com o construtivismo de Jean Piaget (1896-1980) e com o enfoque cognitivoevolutivo de Kohlberg que aparece o papel do sujeito humano como agente do
processo moral [...]. Focalizam esses autores não tanto o sentimento de culpa ou o
real comportamento moral, mas o julgamento moral, o conhecimento do certo e
do errado, o que a pessoa acha ou julga como certo ou errado (p.21).

No fim da década de 60, a atenção de Kohlberg concentrou-se na aplicação de sua
teoria de desenvolvimento na prática educacional. Essa segunda fase de sua carreira, como
teórico e profissional de educação moral, iniciou-se com o trabalho de Moshe Blatt, um de
seus alunos (KOHLBERG; POWER; HIGGINGS, 1997).

3.2 Ideias de Jean Piaget a respeito de moralidade
Piaget, em sua preocupação em como se dá o desenvolvimento humano, além de
estudar o desenvolvimento cognitivo — organizando-o em etapas —, estudou também a
moralidade, examinando como a criança julga as regras do jogo, a mentira, o roubo e muitos
aspectos da noção de justiça. Ele apresenta esse estudo em seu livro O juízo moral na
criança, publicado em 1932. Apesar de ter sido o único livro de Piaget sobre o assunto, sua
influência em outros autores foi de grande repercussão.

Menin (1996b) afirma que a finalidade da moral para o epistemólogo é a
perpetuação e o aperfeiçoamento das relações sociais cuja reciprocidade pode ser levada ao
infinito — ideia análoga ao imperativo categórico de Kant. Também como Kant, Piaget fala
em duas fases de desenvolvimento moral: heteronomia e autonomia. Sua maior
contribuição foi assumir que essas “duas morais” são construídas ao longo do
desenvolvimento da criança e atribuir a evolução a diferentes fatores, dentre eles, as
relações sociais nas quais o sujeito está inserido.
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O estudo de Piaget teve como foco as fases iniciais da criança, concluindo que, na
adolescência, o sujeito costuma tender à autonomia e já tem condições de elaborar as ideias
de justiça distributiva, inclusive a ideia de equidade.
A evolução do julgamento moral em todos esses aspectos tem por base a dimensão
heteronomia-autonomia, isto é, a criança passa de uma moral de autoridade
imposta de fora, por outros, para uma moral autônoma, da própria consciência
individual (BIAGGIO, 2006, p.23).

Vinha (2000, p.96) afirma que em seu estudo, Piaget “não elaborou propriamente
estágios de desenvolvimento moral, mas o que ele encontrou foram ‘atitudes dominantes’
que foram identificadas em determinados sujeitos (e em determinadas idades)”.
Essas “atitudes dominantes”— além da anomia (ausência de regras), como Piaget
identifica o “estágio” do bebê ao nascer — são, então, a heteronomia, em que as regras
provêm dos outros, em geral da autoridade; e a autonomia, capacidade de seguir as regras
por uma vontade interna, considerando o espírito da regra, não a obedecendo literalmente.
Supõe-se que, com o desenvolvimento, o sujeito tenda à autonomia.

No seu livro, inicia a apresentação desse estudo expondo o julgamento das crianças a
respeito das regras do jogo. Começar o estudo da moral pela interpretação das regras tem
relevância, pois, como indica o próprio Piaget (1994, p.23), “se desejamos compreender
alguma coisa a respeito da moral da criança, é, evidentemente, pela análise de tais fatos que
convém começar”, ideia essa que o autor defende por afirmar que “toda moral consiste em
um sistema de regras, e a essência de toda a moralidade deve ser procurada no respeito que
o indivíduo adquire por essas regras” (ibid., p.23).
O autor analisou tanto a evolução da prática das regras quanto a consciência em
relação a elas, e, por meio dessas ideias, como aponta Menin (1996b, p.35), melhor
demonstrará a sua tese principal quanto à origem da moralidade autônoma:
A autonomia moral surge da prática de construção e discussão das regras a serem
respeitadas por seu valor de convivência no grupo de indivíduos cooperativos entre
si e pouco tem a ver com a moral transmitida ou imposta pelos adultos em relações
de coerção que produzem, no máximo, a heteronomia moral.

Apesar de, no início do seu desenvolvimento, a criança considerar a regra como algo
imutável (consciência), na prática ela a altera de acordo com os seus interesses, mesmo não
se dando conta dessa contradição.
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A regra passa a ser um mecanismo de regulação quando a criança — a partir de
aproximadamente sete anos — a utiliza uniformemente para todos, isto é, a regra vale para
qualquer um do mesmo jeito.
Na última fase, as crianças já percebem a regra como um código comum do grupo e
não mais como um elemento imutável. Assim, usam regras para regularem mutuamente
seus comportamentos e decidem sobre elas serem ou não justas em função desse coletivo.
A regra passa a valer pelo consenso do grupo e não pela regra em si (MENIN, 1996b).
Piaget (1994, p.65) aponta que a prática da discussão das regras nessa fase aproximase da democracia: “a lei emana doravante do povo soberano e não da tradição imposta
pelos antigos”. Por meio da observação de como se dá a evolução das regras, dos fatores
que reforçam a heteronomia e dos que favorecem a autonomia, evidencia-se o fato de que
as relações sociais são formadoras de sentimentos morais.
Piaget segue seu estudo observando como a criança concebe seus deveres e valores
morais e como julga ações que envolvam obediência ou transgressão a normas diversas: o
juízo moral em si. Para essa observação utilizou-se da entrevista clínica14, na qual histórias
que retratavam cenas do cotidiano eram analisadas pelas crianças; em seguida pedia a elas
que emitissem sua opinião a respeito das situações de obediência e transgressão de regras.
Comprovou-se, na fase inicial do julgamento infantil, a existência do realismo moral
que é “a tendência da criança em considerar os deveres e os valores a eles relacionados
como

subsistentes

em

si,

independentemente

da

consciência

e

se

impondo

obrigatoriamente, quaisquer que sejam as circunstâncias às quais o indivíduo está preso”
(PIAGET, 1994, p.93).
São três as características do realismo moral: 1) o dever é essencialmente
heterônomo, ou seja, as regras são consideradas prontas e bom é aquilo que ocorre em
obediência à autoridade que as impõe; 2) a regra deve ser observada ao pé da letra e não
pelo seu espírito; 3) há uma concepção objetiva de responsabilidade, ou seja, as crianças
avaliam os resultados concretos da ação e não da intenção de quem a realizou.

14

A entrevista clínica é um método que “consiste em conversar livremente com o sujeito, em vez de limitá-lo às
questões fixas e padronizadas. Ele conserva assim toda as vantagens de uma conversação adaptada a cada
criança e destinada a permitir-lhe o máximo possível de tomada de consciência e de formulação de suas
próprias atitudes mentais...” (PIAGET, 1971, apud FREITAG, 1992, p. 176).
PIAGET, J. La représentation du monde chez l’enfant. Paris, PUF, 1971 [1a ed. 1926]
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Uma ideia essencial apresentada pelo autor é as crianças, no início do seu
desenvolvimento, julgarem por responsabilidade objetiva e, a partir de aproximadamente
nove anos, julgarem predominantemente pela responsabilidade subjetiva — considerando a
intenção e não mais o dano concreto.
Piaget observou também a evolução da ideia de justiça. Seus estudos em relação à
noção de justiça envolvem vários aspectos: “o problema das sanções, a responsabilidade
coletiva, a justiça imanente, os conflitos entre justiça retributiva e distributiva, as relações
entre justiça distributiva e autoridade e a justiça entre crianças” (MENIN, 1996b, p.43).
Para o autor, o pensamento comum aos pequenos é o da justiça retributiva, pautada
na lei de talião —, que implica a semelhança entre o castigo imposto a alguém e o mal que
esse alguém causou. Assim, considera-se que a pessoa que tenha cometido uma falta deva
ser punida com uma sanção equivalente ao dano. Consiste na prática do olho por olho, dente
por dente. Para quem pensa pela justiça retributiva, “a sanção tem primazia sobre a regra”
(PIAGET, 1994, p.203).
Tanto a sanção expiatória quanto a sanção por reciprocidade estão relacionadas à
ideia da justiça retributiva. A primeira é arbitrária e ancora-se no castigo como se o
sofrimento evitasse que o faltoso não cometesse mais o mesmo ato. “São exemplos dessas
sanções: os castigos corporais, a retirada de atividades prazerosas, a retirada de afeto e
outras” (MENIN, 1996b, p.44). A sanção por reciprocidade atua proporcionalmente entre o
ato cometido, e a reparação que devem ser as consequências naturais ou sociais da infração.
“São exemplos dessas sanções: consertar algo que se estragou, pagar um prejuízo causado a
outro, ficar temporariamente privado do que usou mal, não ganhar a confiança de alguém
para quem se mentiu e assim por diante” (ibid., p.44). Assim, a ideia de reciprocidade não
está mais ligada à punição por si só, mas na intenção de que a falta seja reparada.
A evolução da noção de justiça retributiva leva à justiça distributiva, que pode ser
considerada em dois níveis: o de igualdade e o de equidade. No primeiro nível, como o nome
anuncia, o sujeito considera a igualdade estrita — uma distribuição só é justa se todos
recebem a mesma quantidade, independentemente das necessidades individuais. Ao pautarse pela ideia de equidade, o sujeito leva em conta as condições em que cada indivíduo se
encontra para adequar certas situações de forma a contemplar melhor aquilo que estiver
envolvido em cada caso.
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Há ainda a justiça imanente — encontrada mais comumente entre os pequenos e
que tende a diminuir ou desaparecer com o desenvolvimento —, que é a ideia da “existência
de sanções automáticas, que emanam das próprias coisas” (PIAGET, 1994, p.193). Um dos
exemplos de justiça imanente, narrado por Piaget, é o ato de imaginar que a ponte com
madeira podre quebrou enquanto um menino passava sobre ela, porque ele acabara de
roubar uma maçã e, caso não tivesse roubado a fruta, a madeira — mesmo podre — não
teria se partido.

Não se pode deixar de destacar que o autor ressalta como importante para a
construção da moralidade não só a interferência da coação adulta como um reforço ao
pensamento heterônomo, como também a necessidade da cooperação entre iguais e do
respeito mútuo para a construção da autonomia.
Desses estudos conclui-se que o sujeito heterônomo vê as regras como sagradas
imutáveis e exteriores, mas sua prática em relação a elas acontece de forma imitativa e
egocêntrica; seu julgamento é por responsabilidade objetiva e tem noções de justiça
retributiva ligadas ao poder de autoridade. Já aquele que tende a autonomia demonstra sua
moralidade em vários fenômenos, entre eles a prática cooperativa e discursiva das regras, a
consciência autônoma em relação a elas, os julgamentos por responsabilidade subjetiva e o
predomínio da justiça distributiva.

3.3 O desenvolvimento moral segundo Kohlberg
Baseado no trabalho de Jean Piaget a respeito do juízo moral, Kohlberg amplia as
ideias de desenvolvimento moral anteriormente estudadas pelo epistemólogo suíço.
Segundo Araújo (1993), Kohlberg, ex-aluno de Piaget, sentiu uma limitação na obra do
mestre por ter ele trabalhado somente o desenvolvimento da consciência moral até 12-13
anos. Para Piaget, esse processo tinha uma relação direta com o desenvolvimento lógico
matemático e estendia-se pelo menos por mais dez anos.
Segundo La Taille (2002), Kohlberg ignorou as muitas portas abertas que Piaget
deixara em seu trabalho, fixando-se unicamente no aspecto racionalista dos direitos e
deveres. Piaget não teria restringido o estudo da moral a essa única esfera.
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Pode-se, segundo Puig (1998a, p.54), afirmar que, embora o enfoque, a metodologia
e os objetivos gerais de Kohlberg e Piaget coincidam, três discrepâncias precisam ser
assinaladas. A primeira se refere ao fato de que Kohlberg “utiliza o conceito de ‘estágio15’
para definir o processo de amadurecimento moral, enquanto Piaget se limita a considerar
etapas, pois o conceito de estágio, tal como ele o entende, não se aplica ao âmbito da
moral”. A segunda refere-se ao fato de a moral autônoma, para Piaget, poder ser atingida
aos doze anos e, para Kohlberg, o sexto estágio se completaria, na melhor das hipóteses, ao
redor dos vinte anos. A outra discrepância seria a relação existente entre juízo e ação moral:
“enquanto para Piaget a ação precede o juízo moral, sendo que este é uma tomada de
consciência retardada em relação à ação moral, Kohlberg considera que o juízo é anterior à
ação e dá sentido a ela” (PUIG, 1998a, p.54).
Kohlberg (1992) chamou de desenvolvimento cognitivo o paradigma da Psicologia e
da Educação que foi a base de suas pesquisas. A primeira concepção de desenvolvimento
cognitivo provém de Dewey, que reconhece tanto a educação cognitiva quanto a educação
moral terem seu fundamento na estimulação do pensamento ativo da criança em relação a
valores e decisões morais. Dewey reconheceu três níveis de pensamento do
desenvolvimento moral: nível pré-moral ou pré-convencional, aquele comportamento que é
motivado por impulsos biológicos e sociais; o nível convencional, no qual o indivíduo aceita,
quase sem reflexão, o padrão do grupo; nível de comportamento autônomo, em que a
conduta é guiada por um pensamento individual, e o juízo é determinado por um propósito
bom — não se aceita o padrão do grupo sem reflexão. Níveis similares foram propostos por
William Mc. Dougall, Leonard Hobhouse e James Mark Baldwin.
Essa é uma teoria de moralidade cognitivo-evolutiva. Para Kohlberg (1989), as
características mais evidentes dessa linha teórica são o uso do conceito de estágio e de
noções de reorganização sequencial relacionadas com a idade e com o desenvolvimento de
atitudes morais. Além dessas características, o autor aponta outros traços comuns às teorias
cognitivo-evolutivas:
15

Segundo Kohlberg, Levine e Hewer (1983), na tradicional literatura do desenvolvimento cognitivo, as
seguintes características foram usados por Piaget para identificar os estágios cognitivos: estágios sugerem
diferença qualitativa nas estruturas (modos de pensamento) e atendem à mesma função básica (por exemplo,
a inteligência) em vários pontos do desenvolvimento; essas diferentes estruturas formam uma sequência
invariante de ordem ou sucessão no desenvolvimento individual (embora fatores culturais possam apressar,
retardar ou estacionar o desenvolvimento, eles não mudam essa sequência); cada um desses modos de
pensamento, diferentes e sequenciais, forma uma estrutura completa; estágios são integrações hierárquicas,
portanto, os estágios mais altos integram as estruturas encontradas nos anteriores.
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o juízo moral é um componente básico do desenvolvimento moral;



a motivação básica da moral é pautada na aceitação, na competência, na autoestima
ou na realização pessoal, mais do que voltada a satisfazer as necessidades biológicas
ou em reduzir a ansiedade ou o medo;



os principais aspectos do desenvolvimento moral são universais do ponto de vista
cultural — porque todas as culturas têm fontes comuns de interação social e adoção
de papéis, e conflito social que exigem uma interação moral;



as normas e os princípios básicos são estruturas que nascem das experiências da
interação social, mais do que da interação de regras que existem como estruturas
externas; os estágios morais não vêm definidos por regras interiorizadas, mas sim por
estruturas de interação entre o sujeito e os demais;



as influências do meio no desenvolvimento moral são definidas pela extensão e
qualidade em larga escala dos estímulos cognitivos e sociais ao longo do
desenvolvimento da criança, mais do que por experiências específicas com os pais ou
experiências de disciplina, castigo ou recompensa.
Alguns dos autores que representam essa linha de pensamento, segundo

Kohlberg(1989), de uma ou outra forma, são Baldwin, Bull, Dewey, Tufts, Harvey, Hunt,
Schroeder, Hobhouse, McDougall, Mead e Piaget.

O ponto central da teoria de Kohlberg, conforme Biaggio (1997), é o potencial que
todo indivíduo tem de transcender os valores da cultura em que foi socializado, em vez de
aceitá-los passivamente. Somente quando o indivíduo for capaz de entender que a justiça
não é a mesma coisa que a lei, a maturidade moral será atingida. Para o psicólogo, é por
meio dessa maturidade moral que as pessoas percebem que algumas leis existentes podem
ser moralmente erradas, devendo, portanto, ser modificadas.
As pesquisas de Kohlberg centram-se na capacidade de as pessoas raciocinarem
sobre temas morais. Por juízo moral, o psicólogo refere-se, segundo Puig (1998a), a uma
capacidade cognitiva que permite diferenciar o certo do errado, estritamente ligada à noção
de justiça como igualdade e equidade.
Em um processo similar ao método experimental proposto por Piaget — inovador
nessa forma de investigação —, Kohlberg estudou o juízo moral das pessoas a partir de
dilemas morais. O autor apresentava histórias aos seus pesquisados, indagando qual deveria
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ser a atitude do personagem. Todas as histórias apresentavam um dilema moral. Dilema é
definido, de acordo com DeVries e Zan (1998, p.179), como “uma situação na qual
reivindicações, direitos ou pontos de vista conflitantes podem ser identificados”. Assim, não
há uma solução mais desejável de forma evidente: as duas alternativas apresentadas
equivalem-se em grau de importância ou de desejabilidade, o que acarreta uma dificuldade
de posicionamento. Por serem dilemas morais, as duas alternativas envolvem valores morais
que precisam ser hierarquizados na tomada de decisão, isto é, qual dos dois valores tem
mais importância para aquela pessoa e o seu porquê.
Por meio da resposta dada pelo sujeito a cada dilema, Kohlberg avaliava a estrutura
de pensamento utilizada para a tomada de decisão. A classificação da resposta — obtida em
cada um desses estágios — não se dá pela concordância com uma ou com outra proposição
encontrada em cada dilema, mas pelo porquê de ter escolhido cada uma das justificativas
apresentadas pelo entrevistado. Para ele, a evolução dos estágios se dá por uma estrutura
de pensamento, não pelo conteúdo. Essa teoria é considerada universal porque essa
estrutura utilizada para raciocinar moralmente encontra-se nos sujeitos de todas as
sociedades pesquisadas pelo autor.
The moral judgment interview (MJI) — a entrevista de julgamento moral — foi
elaborada por Kohlberg para investigar o juízo moral das pessoas. Esse instrumento segue o
modelo da entrevista clínica de Piaget e tem um formato padrão composto por dilemas e
questões, os quais são apresentados individualmente aos participantes da pesquisa. Em
certo sentido, essa entrevista é como uma conversa na qual o pesquisador tenta certificar-se
tão claramente quanto possível do que o entrevistado pensa. A forma atual do MJI16 contém
três versões (A, B, C). Cada uma apresenta três dilemas com problemas diferentes,
envolvendo valores morais. A versão, que contém o conhecido dilema de Heinz, é a mais
utilizada (POWER, 2008). A tradução desse dilema por Lukjanenko (1995, p.141) é:
Na Europa, uma mulher estava quase à morte, devido a um tipo especial de câncer.
Havia um remédio que os médicos achavam que poderia salvá-la. Era uma forma
de radium que um farmacêutico na mesma cidade tinha descoberto recentemente.
O remédio era dispendioso e o farmacêutico pagava $400 pelo radium e cobrava
$4000 por uma pequena dose do remédio. O marido da mulher doente, Heinz,
procurou as pessoas que conhecia para pedir dinheiro emprestado e tentou todos
os meios legais, mas só conseguiu juntar aproximadamente $2000, o que era
metade do preço do remédio. Ele contou ao farmacêutico que sua esposa estava
16

Os dilemas da forma atual do MJI pertencem aos dez dilemas da entrevista original (KOHLBERG, 1984).
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morrendo e pediu-lhe para vender o remédio mais barato, ou deixá-lo pagar
depois. Mas o farmacêutico disse: “Não, eu descobri o remédio e vou ganhar
dinheiro com isso”. Então, havendo tentado todos os meios legais, Heinz
desespera-se e pensa em assaltar a farmácia do homem para furtar o remédio para
sua esposa.

Após apresentar cada um dos dilemas propostos, o pesquisador que utiliza tal
instrumento formula ao entrevistado questões, como, por exemplo, se Heinz deveria furtar
ou não o remédio e por que motivo. As perguntas são repetidas com outros enfoques: — É
certo ele furtar o remédio? Se não amasse sua esposa, deveria furtar o remédio para ela? Se
não fosse a mulher de Heinz que estivesse morrendo de câncer, ele também deveria furtar o
remédio para um estranho? E se fosse um animal?
As perguntas são diversificadas, permitindo que apareça em qual forma de raciocínio
moral o sujeito está pautado. Ao perguntar, por exemplo, se Heinz deveria roubar o remédio
caso não amasse a esposa, o entrevistador pode perceber uma perspectiva hedonista, se o
sujeito responder que Heinz ficaria sozinho ou triste por não ter uma esposa para cuidar
dele.
Por meio das respostas, principalmente das justificativas, ele observa a estrutura de
pensamento utilizada para respondê-las. Analisa, por exemplo, se a pessoa escolhe ações
que a beneficiam, se está preocupada com a lei estrita ou se pensa em salvar a vida como
princípio, independentemente de quem seja.

De acordo com Bataglia (1996), pesquisas transculturais têm evidenciado uma
sequência constante de desenvolvimento no que se refere às categorias universais da razão
prática, conforme a teoria kantiana —, e não ao conteúdo. As categorias universais da razão
prática foram subdivididas em normas e elementos.
As normas dizem respeito aos valores morais empregados pelo sujeito para justificar
a emissão de um determinado juízo. Bataglia (1996) aponta ainda que esses valores,
segundo Kohlberg, seriam: vida humana, propriedade, verdade, filiação ou ligação afetiva,
autoridade, lei, contrato, consciência e punição. Segundo a autora, apoiando-se em
considerações filosóficas, Kohlberg considera esses valores como normas morais, por cinco
motivos principais:
1 regulam os juízos e conflitos humanos;
2 definem direitos humanos básicos;
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3 são culturalmente universais;
4 sua infração sujeita o indivíduo a uma sanção pessoal;
5 são irredutíveis.
Considerar apenas a norma não seria suficiente para identificar o nível de
desenvolvimento moral de determinada pessoa, pois é por meio da relação entre norma e
elemento que se pode conhecer a estrutura de pensamento do sujeito, isto é, a forma pela
qual ele pensa a justiça.
Os elementos são classificados por Kohlberg (1984) como as operações que têm a
função de equilibrar relações na esfera interpessoal ou social. Dito de outra maneira, os
elementos são as razões apontadas pelo sujeito, pelas quais ele escolheu um valor ou outro.
São considerados operações porque são ações interiorizadas de trocas com as operações
lógicas de igualdade e reciprocidade; também porque equilibram os valores quando esses
conflitam. Assim, após a escolha do valor (a norma), é por meio do motivo dessa escolha (o
elemento) que se pode analisar a estrutura do pensamento do sujeito: o estágio moral no
qual ele se encontra.

De acordo com esses estudos de Kohlberg, poder-se-ia classificar o juízo moral dos
indivíduos em três níveis: pré-convencional, convencional e pós-convencional. Cada um
desses níveis foi subdividido em dois estágios (quadro 1).

Níveis

I

Base de Julgamento Moral

O valor moral reside em
acontecimentos externos
concretos, em más ações ou
em necessidades concretas,
em detrimento de pessoas e
padrões.

Estágios de Desenvolvimento
Estágio 1: Orientação para obediência e castigo.
Reverência egocêntrica a um prestígio ou poder superior
ou a uma ordem para evitar problemas. Responsabilidade
objetiva.
Estágio 2: Orientação inocentemente egoísta. A ação
correta é aquela que satisfaz as próprias necessidades
instrumentalmente e, ocasionalmente, as de outras
pessoas. Sensibilização para o relativismo do valor
atribuído às necessidades e perspectivas de um e de
outro. Equidade pueril e orientação para troca e
reciprocidade.

Quadro 1 – Classificação dos julgamentos morais em níveis e estágios de desenvolvimento (continua)
Fonte: Kohlberg, 1984, p.44 (tradução nossa)
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Níveis

II

III

Base de Julgamento Moral

O valor moral reside no
desempenhar papéis bons e
corretos, em manter a
ordem convencional e em
satisfazer as expectativas
dos demais.

O valor moral reside na
consonância consigo mesmo
para padrões, direitos ou
deveres compartilhados ou
compartilháveis.

Estágios de Desenvolvimento
Estágio 3: Orientação para bom(a) garoto(a), para
agradar, ajudar e receber aprovação dos demais.
Consonância com imagens estereotipadas de
comportamento natural ou de maioria. Julgamento em
função das intenções.
Estágio 4: Orientação para a manutenção da autoridade e
ordem social. Orientação para o “cumprimento do
dever”, para demonstração de respeito pela autoridade e
manutenção de uma dada ordem social, para seu próprio
bem. Consideração às merecidas expectativas dos
demais.
Estágio 5: Orientação legalista contratual. Admissão de
um elemento arbitrário ou ponto de partida nas regras
ou expectativas, por conta do acordo. O dever fica
definido em contrato, geralmente evitando violar as
vontades ou os direitos dos demais, ou seguindo a
vontade e o bem-estar da maioria.
Estágio 6: Orientação para a consciência e o princípio.
Orientação para não apenas as reais regras sociais
prescritas, mas também para os princípios de escolha que
envolvam apelo a uma coerência e universalidade lógicas.
Orientação para a consciência como um agente condutor
e para confiança e respeito mútuos.

Quadro 1 – Classificação dos julgamentos morais em níveis e estágios de desenvolvimento (conclusão)
Fonte: Kohlberg, 1984, p.44 (tradução nossa)

O nível pré-convencional está diretamente ligado aos atos concretos observáveis pelo
sujeito e à não compreensão das regras, portanto o juízo está pautado nos interesses
individuais; são aqueles que não compreendem ainda normas morais e não as respeitam.
Seus estágios são orientação para a punição e a obediência (estágio 1) e hedonismo
instrumental relativista (estágio 2).
Para os sujeitos do estágio orientação para a punição e a obediência, a moralidade de
um ato é definida em termos de suas consequências físicas para o agente. O que é punido
está moralmente errado e, se não for punido, moralmente correto. O que define a ordem
sociomoral é o status de poder e de possessões, e não as condições de igualdade e
reciprocidade. Os motivos do ato e as consequências necessárias são ignorados ao julgarem
o mal, pois é irrelevante diante do dano material ou de suas implicações. Uma resposta para
esse estágio em relação ao dilema de Heinz seria: — Se você deixa sua esposa morrer, estará
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em um grande problema. Será acusado por não gastar o dinheiro para salvá-la, e você e o
farmacêutico serão investigados pela morte dela.
Aos que estão no estágio hedonismo instrumental relativista, o que determina a ação
ser correta é o prazer ou a satisfação das necessidades da pessoa. A igualdade e a
reciprocidade emergem como "olho por olho, dente por dente". Seu julgamento ignora as
consequência concretas do fato porque o valor de seguir seu desejo é maior; um ato não
causa danos em função do desejo alheio. As respostas das pessoas deste estágio indicam
que um marido deve roubar para salvar a vida da mulher, porque ele precisa dela para
cozinhar, ou porque ele poderia vir a precisar que ela salvasse a vida dele. Uma resposta
para esse estágio seria: – Se acontecer de você ser pego, você devolve a droga e não pega
uma sentença muito grande. Não vai te incomodar muito ter cumprido essa pequena
sentença se você tiver sua esposa quando sair.

As regras identificadas e internalizadas são externas, para os indivíduos do nível
convencional, principalmente as provenientes das autoridades. O pensamento desse nível
está diretamente ligado ao que é esperado por outrem e não por uma decisão interna.
Somente a partir desse nível é possível encontrar pessoas capazes de descentração, isto é,
que possam pensar simultaneamente em dois papéis e, portanto, colocar-se no lugar do
outro. Seus estágios são a moralidade do bom garoto, da aprovação social e das relações
interpessoais (estágio 3) e a orientação para a lei e a ordem (estágio 4).
Para os sujeitos do estágio moralidade do bom garoto, da aprovação social e das
relações interpessoais, o comportamento moralmente certo é o que ganha a aprovação de
outros. A ação é avaliada de acordo com o tipo de motivo ou como a pessoa agiu. O sujeito
desse estágio conforma-se com os estereótipos e compreende a regra, porém tem
dificuldade em imaginar-se em dois papéis diferentes e considerar a sua posição, além da do
outro. Um ato é bom se a pessoa (ou o motivo) for boa ou altruísta; é ruim se for maldosa ou
egoísta. Respostas desse estágio dizem ser papel do marido salvar a mulher, ou ser
necessário fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você. Surge a concepção de
equidade por meio da concordância de que é justo dar mais a uma pessoa desamparada.
Uma resposta para esse estágio seria: – Ninguém vai considerar que você é mal por ter
roubado a droga, mas sua família irá pensar que você é um marido desumano se você não o
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fizer. Se você deixar a sua esposa morrer, nunca mais será capaz de olhar ninguém nos olhos
novamente.
Para os que estão no estágio orientação para a lei e a ordem, o grande respeito é
pela autoridade, por regras fixas e pela manutenção da ordem social. A tônica é cumprir o
dever. A justiça deixa de ser uma questão de relações entre indivíduos para tornar-se uma
relação entre o indivíduo e o sistema; passa a ser entendida como a ordem social
estabelecida e não uma questão de escolha pessoal. Um ato é categoricamente errado,
independentemente dos motivos ou circunstâncias, pois violou uma regra e visivelmente
causará dano aos outros. Mesmo quando as respostas desse estágio apontam uma medida
que quebre as regras, elas enfatizam o caráter de exceção dessa medida e a importância de
se respeitar a lei para que a sociedade não se torne um caos. Uma resposta para esse estágio
que aponta o dever de Heinz como marido da vítima seria: – Se você tem um senso de honra,
você não deixa a sua esposa morrer porque você tem medo de fazer a única coisa que irá
salvá-la. Você sempre se sentirá culpado por ter causado sua morte e não cumpriu o seu
dever para com ela.
Somente no nível pós-convencional é que as regras sociais são aceitas, pautadas em
princípios morais que as regem e, para se tomar uma decisão, pensa-se no princípio, não na
convenção. Pessoas desse nível compreendem a necessidade de regras, mas pautam suas
decisões em princípios e não na regra estrita. Seus estágios são a orientação para o contrato
social democrático (estágio 5), e princípios universais de consciência (estágio 6).
No estágio a orientação para o contrato social democrático, não é o mero fato de ser
uma lei que a torna válida, mas os indivíduos consideram que essas (leis) podem ser
mudadas pelo fato de não serem justas. Embora as pessoas declarem que desaprovam a
modificação das circunstâncias, a regra geral é que os fins não justificam os meios, assim, os
desvios são justificados — apesar de não corretos —, mas a mudança é buscada por meio
dos canais legais e contratos democráticos. As respostas comuns trazem a ideia de que seria
necessário haver uma lei proibindo o abuso do farmacêutico. Uma resposta para esse
estágio seria: – Se você deixar sua mulher morrer, seria por medo, não por julgar correto.
Assim, você perderia o autorrespeito e, provavelmente, o respeito dos outros também.
O estágio princípios universais de consciência é o mais alto para Kohlberg. São os
sujeitos que reconhecem os princípios morais universais da consciência individual e tendem
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a agir de acordo com eles. Mesmo se as leis injustas não puderem ser modificadas por meio
dos canais democráticos, esse indivíduo ainda resiste a elas. É a moralidade da
desobediência civil, dos mártires e dos revolucionários, e de todos aqueles que permanecem
fiéis aos seus princípios e não se conformam com o poder estabelecido e com a autoridade.
Uma resposta para esse estágio seria: – Se você não roubar a droga e deixar sua mulher
morrer, você sempre condenará a si mesmo por isso. Você não poderá ser culpado e terá
vivido de acordo com as leis, mas não terá vivido de acordo com os seus próprios padrões de
consciência.
O estágio 6 não foi incluído por Kohlberg em seu manual de mensuração, como
aponta Bataglia (1996), tanto por não encontrar em sua pesquisa longitudinal respostas que
pudessem ser classificadas como pertencentes a esse nível, como também pelo instrumento
de entrevista adotado — os dilemas — não ter sido suficiente para diferenciar as respostas
dos estágios cinco e seis.
Segundo Menin (1996a), esses estágios de julgamento moral podem surgir em
qualquer ser humano: são estágios universais. A interação da pessoa com seu meio é um dos
vários fatores que interferem em sua construção. Nas pesquisas feitas em diferentes
culturas, quase não apareceram os estágios 5 e 6 em algumas sociedades que são
extremamente rígidas nos aspectos moral e social. Essas sociedades atribuem papéis fixos a
seus membros, pouca mobilidade social, pouca diversidade cultural, rigidez de expectativas,
leis cronificadas em códigos sacralizados com penalidades pesadas às transgressões, com
intuito de garantir “a ordem”.
A autora aponta que em sociedades nas quais as pessoas assumem diferentes papéis
e convivem com diferentes crenças, culturas, religiões, etc, surgem mais frequentemente os
estágios pós-convencionais.
A assunção de papéis à qual Menin se refere está relacionada à perspectiva social
estudada por Robert Selman. Segundo Licciardi (2010, p.52), a tomada de perspectiva social
para esse autor refere-se “ao desenvolvimento da capacidade do ser humano de
compreender o ponto de vista de outra pessoa e de se colocar no seu lugar, porém nem
sempre um sujeito que a possui em alto nível é capaz de coordenar pontos de vista”.
Após esse conceito de perspectiva social — ou adoção de papéis — ter sido estudado
por Selman, Kohlberg (1989) o admite como fundamental para a definição do
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desenvolvimento do juízo moral. Destaca ainda que existe um construto estrutural mais
amplo que enfatiza ambos: a perspectiva social e o julgamento moral; é o conceito de
perspectiva sociomoral, que se refere ao ponto de vista individual definindo fatos sociais e
valores sociomorais, ou deveres. Assim, se para Selman a perspectiva social é a capacidade
de se colocar no lugar do outro, perceber e coordenar diversos pontos de vista, para
Kohlberg, a perspectiva sociomoral é ampliar essas operações considerando o aspecto
moral. Ele postula, então, três níveis para essa perspectiva relacionando-os aos níveis de
desenvolvimento moral.


pré-convencional → perspectiva individual concreta



convencional → perspectiva de membro da sociedade



pós-convencional → perspectiva de prioridade à sociedade

No quadro 2, os estágios de raciocínio moral são descritos; indica-se em cada etapa,
o que é considerado certo, o motivo para fazer o certo, e a perspectiva social do estágio.

Nível e Estágio

O que é certo

Motivo para fazer o
certo

Perspectiva social do
estágio

Nível I: Pré
Convencional
Estágio 1:
Moralidade
heterônoma

Evitar quebrar regras
baseadas em castigo;
obediência pela
obediência; evitar dano
físico a pessoas e
propriedades.

Evitar o castigo e o
poder superior da
autoridade.

Ponto de vista egocêntrico.
Não considera os interesses
dos outros e nem os
reconhece como diferentes
dos seus; não relaciona dois
pontos de vista. Considera
as ações mais fisicamente do
que em termos dos
interesses psicológicos dos
demais. Confunde a
perspectiva da autoridade
com a sua própria pessoa.

Estágio 2:
individualismo,
fins
instrumentais
e trocas.

Seguir regras só por
interesse próprio
imediato; agir para
satisfazer os próprios
interesses e
necessidades, e permitir
aos outros que também
façam o mesmo. Direito é
também o que é justo, o
que é uma troca mútua,
um negócio, um acordo.

Satisfazer os próprios
interesses em um
mundo onde se deve
reconhecer que outros
também têm seus
interesses.

Perspectiva individualista
concreta. Reconhece que
todos procuram seus
próprios interesses e que
podem conflitar; assim, o
bem é relativo (no sentido
individualista concreto).

Quadro 2 – Descrição dos seis estágios morais (continua)
Fonte: Kohlberg, 1984, p.174 (tradução nossa)
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Nível e
Estágio

Motivo para fazer o
certo

Perspectiva social do
estágio

Viver de acordo com o
que as pessoas à sua
volta esperam ou o que
geralmente se espera de
pessoas no seu papel de
filho, irmão, amigo, etc.
“Ser bom” é importante e
significa ter bons
motivos, mostrar
interesse pelos outros.
Também significa manter
um mútuo
relacionamento, como
confiança, lealdade,
respeito e gratidão.

Necessidade de ser
uma boa pessoa aos
próprios olhos e aos
dos demais.
Preocupar-se com os
outros. Acreditar na
Regra de Ouro; desejo
de manter as regras e
a autoridade que
apoiam a boa conduta
típica.

Perspectiva do indivíduo no
relacionamento com os
outros indivíduos.
Consciência de sentimentos
compartilhados, acordos e
expectativas que têm
prioridade sobre os
interesses individuais.
Relaciona pontos de vista
por meio da Regra de Ouro
concreta, pondo-se no lugar
dos outros. Entretanto não
considera uma perspectiva
de sistema generalizado.

Estágio 4:
Cumprir os atuais deveres
Sistema social com os quais se
e consciência concordou. As leis serão
mantidas exceto em
casos extremos quando
entram em conflitos com
outros deveres sociais
fixos. O bem está em
contribuir também com a
sociedade, grupo ou
instituição.

Manter a instituição
em funcionamento
para evitar um colapso
no sistema “se todos
fizessem assim”, ou o
imperativo de
consciência para
cumprir suas
obrigações definidas.
(Facilmente
confundido com a
crença nas regras e na
autoridade do estágio
3)

Diferencia o ponto de vista
da sociedade dos acordos ou
motivos interpessoais.
Assume o ponto de vista do
sistema que define papéis e
regras. Considera as relações
interpessoais como parte do
sistema.

Nível II:
Convencional
Estágio 3:
Expectativas
interpessoais
mútuas.
Relacionamentos e
conformidade
interpessoal

O que é certo

Quadro 2 – Descrição dos seis estágios morais (continuação)
Fonte: Kohlberg, 1984, p.174 (tradução nossa)
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Nível e
Estágio
Nível III: PósConvencional
ou de
princípios

Estágio 5:
Contrato
social ou
utilidade e
direitos
individuais

Estágio 6:
Princípios
éticos
universais

Motivo para fazer o
certo

Perspectiva social do
estágio

Ser consciente de que as
pessoas têm uma
variedade de valores e
opiniões e, que a maioria
de seus valores e regras
são relativos a seu grupo.
Essas regras relativas
devem ser normalmente
mantidas, pelo bem da
imparcialidade e porque
são o contrato social.
Alguns valores e direitos
não relativos, como a
vida e a liberdade devem
ser mantidos em
qualquer sociedade
independentemente da
opinião da maioria.

Sentido de obrigação
de lei, em função do
contrato social, de
suportar pelas leis
para o bem de todos e
a proteção dos direitos
de todos. Um
sentimento de
compromisso de
contrato aceito
livremente, para com
a família, amizade,
confiança e obrigações
de trabalho.
Preocupação de que
as leis e os deveres se
baseiem em cálculos
racionais de utilidade
geral: “o maior bem
para o maior número
possível”.

Perspectiva de prioridade à
sociedade.
Perspectiva de uma
consciência racional
individual de valores e
direitos prioritários para os
contratos sociais e afins.
Integra perspectivas por
meio de mecanismos formais
de acordos, contratos,
imparcialidade objetiva e o
devido processo. Considera o
ponto de vista moral e legal;
reconhece que às vezes eles
conflitam e torna-se difícil
integrá-los.

Segue princípios éticos
escolhidos por si mesmo.
Leis determinadas e
acordos sociais são
socialmente válidos
porque se apoiam em tais
princípios. Quando as leis
os violam, age de acordo
com o princípio. Os
princípios são princípios
universais de justiça: a
igualdade dos direitos
humanos e respeito à
dignidade dos seres
humanos como pessoas.

A crença, como pessoa
racional, na validade
dos princípios morais
universais e um
sentimento de
compromisso pessoal
com eles.

Perspectiva de um ponto de
vista moral do qual partem
os acordos sociais. A
perspectiva é a de qualquer
indivíduo racional que
reconhece a natureza da
moralidade ou o fato de que
as pessoas são fins em si
mesmas, e como tais devem
ser tratadas.

O que é certo

Quadro 2 – Descrição dos seis estágios morais (conclusão)
Fonte: Kohlberg, 1984, p.174 (tradução nossa)

As investigações de Selman (1989) mostraram que a descrição dos estágios
sociocognitivos no contexto de uma teoria de desenvolvimento do eu pode aplicar-se de
maneira proveitosa tanto para a educação quanto para a intervenção clínica. Em suas
investigações, utilizou a análise estrutural para definir as transformações evolutivas (ou
estágios) de desenvolvimento dessa habilidade da adoção de papéis. Observou esse
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progresso em termos de mudanças qualitativas da compreensão infantil da relação entre as
perspectivas próprias e alheias.
Para definir o aspecto estrutural de um determinado estágio de adoção de papéis,
baseou-se nos seguintes questionamentos: a forma como a criança distingue a sua própria
perspectiva, da perspectiva alheia; a forma como as coordena ou as relaciona entre si; a
maneira com que as novas diferenciações ou coordenações de um estágio determinado se
baseiam nas do estágio anterior, superando-as. As respostas a esses questionamentos
definem a estrutura dos sucessivos estágios.
A análise de adoção de papéis feita por Selman também inclui os conteúdos,
definidos como a forma com a qual as crianças concebem os aspectos subjetivos de si e do
outro; como compreendem as capacidades do outro, os atributos de personalidade, as
expectativas e os desejos, os sentimentos, as emoções, as reações potenciais e os juízos
sociais. Essas categorias de conteúdos são concebidas como conceitos de desenvolvimento a
respeito das categorias básicas da experiência social e estão estritamente relacionadas ao
estágio estrutural da adoção de papéis, porque o estágio define, em parte, a própria forma
desses conceitos. Isto é, quando a criança passa de um estágio estrutural, no qual pode
adotar uma única perspectiva, a outro, no qual pode relacionar a perspectiva alheia com a
sua própria, também mudam os seus conceitos de personalidade, motivação e demais
elementos das relações sociais.
O desenvolvimento da adoção de perspectivas desempenha um importante papel na
maioria das condutas sociais humanas. Em suas investigações, Selman (1989) tem estudado
essa influência em quatro áreas de aplicação: a capacidade geral da criança para resolver
problemas de natureza social; a capacidade infantil de comunicação e persuasão; a
compreensão infantil dos sentimentos alheios (simpatia, empatia); a compreensão da
criança a respeito da justiça, a imparciabilidade e o desenvolvimento do raciocínio moral
(grifo nosso).
Kohlberg (1989) indica que o desenvolvimento moral depende de estímulos
cognitivos-estruturais, que devem também ser sociais, decorrentes da interação social e da
tomada de decisões morais — o diálogo moral e a interação moral. Para o autor, os
estímulos “cognitivos puros”, apesar de serem base para o desenvolvimento moral, não o
formam diretamente. Ainda que os juízos morais englobem a adoção de papéis — o feito de
colocar-se no lugar do outro e as diversas pessoas que intervêm num conflito moral —,
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alcançar um determinado estágio dessa perspectiva é uma condição necessária, mas não
suficiente para o desenvolvimento moral, o qual é afetado pelos efeitos do meio social na
medida em que esse meio ofereça oportunidades para a adoção de papéis. Tais
oportunidades variam de acordo com a relação familiar instituída, o ambiente escolar, e a
situação social na estrutura econômica e política mais ampla da sociedade.
O desenvolvimento cognitivo — ou intelectual — e a perspectiva social são fatores
indispensáveis para o desenvolvimento do juízo moral. Puig (1998a, p.55) explicita a
importância desses dois fatores:
O nível de desenvolvimento cognitivo condiciona e delimita não só o estágio de
juízo moral, mas também o grau de empatia, ou a capacidade para assumir papéis.
A perspectiva social, ou capacidade para assumir o papel de outro, é uma
habilidade que se desenvolve gradualmente a partir da idade de seis anos e
constitui um fator decisivo para a ampliação do juízo moral. [...] Isto é, a
imaturidade de algum deles impedirá o avanço de um estágio moral para outro,
mas sua existência não garante o desenvolvimento do raciocínio moral.

Considerar o desenvolvimento da perspectiva social é um ponto essencial para
promover o avanço moral, pois, segundo Kohlberg (1989, p.94) a adoção de papéis engloba
tanto o aspecto cognitivo quanto o afetivo, implica uma relação social organizada entre o
sujeito e os demais, implica uma compreensão dos papéis da sociedade em que o sujeito
toma parte e da relação entre eles, decorre de todas as interações sociais e todas as
situações de comunicação, não apenas àquelas relacionadas a sentimentos de compreensão
do outro, como a simpatia.
Visto que o juízo moral é uma forma de raciocínio, a moral avançada depende do
raciocínio lógico avançado. Existe um paralelismo entre a lógica individual e o estágio moral.
Uma pessoa no estágio cognitivo operacional concreto está limitada ao nível préconvencional de juízo moral; aquela cuja a operação formal é parcial pode alcançar o nível
convencional, sendo, portanto, o desenvolvimento lógico e as operações formais condições
necessárias para a autonomia.
Assim como há uma sequência ascendente das etapas do juízo moral, também há
uma sequência horizontal, na qual o movimento é o da percepção lógica para a social, e
desta para a moral.
Vê-se, então, que o avanço cognitivo é condição necessária para a adoção de papéis,
que por sua vez o é para o desenvolvimento moral. A reversibilidade de pensamento própria
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das operações formais possibilita ao sujeito perceber que a perspectiva social do sistema (ou
sociedade) refere-se a um ponto de vista coletivo, permitindo definir padrões justos de
comum acordo e extensível para qualquer pessoa. Assim, nas palavras de Kohlberg (1989,
p.95), “o nível de adoção de papéis é, pois, um ponto entre o nível lógico ou cognitivo e o
nível moral: é o nível de cognição social do sujeito”. O autor apresenta a comparação entre
esses três desenvolvimentos — cognitivo, perspectiva social, e juízo moral — feita por
Walker, que não incluiu o estágio seis de desenvolvimento moral (quadro 3).

Estágio Cognitivo

Estágio de tomada de
perspectiva

Estágio Moral

Pré-operacional

Estágio 1 (subjetividade)

Estágio 1 (heteronomia)

A “função simbólica” está
presente, mas o pensamento é
marcado por centração e
irreversibilidade.

Entende-se a subjetividade das
pessoas, mas não se aceita que
considerem umas as outras
como sujeitos.

As consequências físicas de
uma ação e os ditames de
autoridades definem certo e
errado.

Operação concreta

Estágio 2 (auto-reflexão)

Estágio 2 (troca)

As características objetivas de
um objeto são separadas das
ações a ele relacionadas.
Desenvolvem-se, então,
habilidades para classificação,
seriação e conservação.

Entende-se, sequencialmente,
que o outro pode ver a si
mesmo como sujeito, à mesma
medida que pode ver o outro
como sujeito.

O certo se define por servir os
próprios interesses e desejos; a
interação cooperativa é
baseada em termos de simples
trocas.

Operação formal inicial

Estágio 3 (perspectivas
mútuas)

Estágio 3 (expectativa)

A coordenação de
reciprocidade com inversão se
desenvolve. A lógica
proposicional pode ser tratada.

Percebe-se que um e outro se
podem ver como sujeitos em
tomada de perspectiva (uma
perspectiva generalizada).

Enfatizam-se os estereótipos
de boa pessoa e a preocupação
com aprovação.

Operação formal elementar
primária

Estágio 4 (sistema social e
convencional)

Estágio 4 (sistema e
consciência sociais)

Surge a abordagem hipotéticodedutiva, envolvendo
habilidades para desenvolver
as possíveis relações entre as
diversas variáveis e para
organizar análises
experimentais.

Percebe-se que cada sujeito
pode levar em conta o pontode-vista compartilhado com o
outro generalizado (o sistema
social).

Volta-se o foco para a
manutenção da ordem social,
obedecendo a lei e cumprindo
seu dever.

Quadro 3 – Estágios paralelos em Desenvolvimento Moral, Cognitivo e de tomada de perspectiva (continua)
Fonte: Kohlberg, 1984, p.390 (tradução nossa)

70

Estágio Cognitivo

Estágio de tomada de
perspectiva

Estágio Moral

Operação formal básica
consolidada

Estágio 5 (interação simbólica)

Estágio 5 (contrato social)

As operações passam agora a
ser completamente exaustivas
e sistemáticas.

Uma perspectiva de sistema
social pode ser compreendida
via um ponto-de-vista para
além da sociedade.

O certo é definido por padrões
mútuos pré-estabelecidos pela
sociedade como um todo.

Quadro 3 – Estágios paralelos em Desenvolvimento Moral, Cognitivo e de tomada de perspectiva (conclusão)
Fonte: Kohlberg, 1984, p.390 (tradução nossa)

A concepção integradora dos estágios de adoção de perspectivas e os de juízo moral
une o funcionamento cognitivo com o moral e o emocional. Nas palavras de Selman (1989,
p.116), “adotar a perspectiva do outro significa começar a compreender seus sentimentos e
emoções, assim como os motivos e razões de sua conduta”. Kohlberg (1984) aponta que
esses estágios são muito próximos dos estágios morais, mas são mais gerais, já que não se
referem à equidade nem à opção do que é certo ou errado. Decidir o que é justo em
determinado nível é mais difícil do que simplesmente “ver o mundo” naquele nível.
Portanto, da mesma forma que o raciocínio lógico, o desenvolvimento de um estágio de
percepção social é anterior ao estágio do juízo moral paralelo.
O pensamento formal permite considerar as possibilidades, considerar as relações
entre elementos de um sistema, formular hipóteses, deduzir implicações das hipóteses e
contrastá-las com a realidade. Muitos adolescentes e adultos só atingem parcialmente esse
estágio — eles consideram simultaneamente todas as relações reais de duas coisas, mas não
consideram todas as possibilidades e nem formulam hipóteses abstratas (KOHLBERG, 1984).

Há uma última etapa na sequência horizontal: a conduta moral. Assim, se, de acordo
com Kohlberg, o raciocínio lógico é uma condição necessária, porém não suficiente para o
amadurecimento do juízo moral, o amadurecimento do juízo moral por sua vez é uma
condição necessária, porém não suficiente para o amadurecimento da ação moral. Um
indivíduo não consegue respeitar um princípio moral se não acredita nele ou não o entende.
Por outro lado, é possível raciocinar em termos de princípios e não viver de acordo com eles.
O autor coloca as seguintes condições para que os princípios ou valores se transformem em

71

prática coerente: a situação específica em que o sujeito irá atuar e suas influências; os
motivos e os sentimentos do indivíduo; as características da própria pessoa (como a
capacidade de autocontrole) e a firmeza de sua vontade para atuar de acordo com esses
princípios. “Firmeza de vontade” não se caracteriza como virtude, pois pode ser traduzida
em condutas indesejáveis para a humanidade, isto é, pode ser usada em ações que
prejudiquem o outro. Dessas variáveis, o autor julga que a única que pode ser considerada
como intrinsecamente moral da conduta é o juízo moral. Por isso, acredita que sujeitos com
nível de juízo moral elevado tendam a apresentar uma ação moral coerente com esse juízo,
especialmente aqueles que demonstrarem um juízo pós-convencional — comportamento
democrático, de respeito ao outro, recíproco e justo. O autor evidencia ainda três passos
que imagina serem necessários para que o sujeito concretize a ação moral: que se faça um
juízo deontológico da situação; que se julgue a própria responsabilidade em tal situação
moral; que se atue de fato.
Kohlberg (1989) ressalta que são muito diferentes os motivos que fazem uma pessoa
viver de acordo com o seu estágio de raciocínio moral em uma situação concreta, ainda que
o estágio moral seja um bom indício da ação. Portanto, o estágio moral está relacionado
com o progresso cognitivo e com a conduta moral, mas a identificação com o estágio moral
deve basear-se exclusivamente no raciocínio moral.
A importância do desenvolvimento cognitivo foi apontada por Kohlberg, porque, em
suas pesquisas, todos os sujeitos no nível pós-convencional encontrados apresentavam o
raciocínio formal. Entretanto, de todos os adolescentes e adultos pesquisados, apenas 50%
demonstravam raciocínio formal pleno; desses, apenas 10% estavam no nível pósconvencional. O autor afirma, então, que o desenvolvimento cognitivo é necessário, mas não
suficiente para o desenvolvimento do juízo moral.

Selman (1989) aponta que a análise baseada em estágios trará maiores benefícios se
os professores e psicólogos não se fixarem tanto na avaliação padrão, e sim na necessidade
de o profissional compreender a perspectiva que a criança tem de sua própria experiência
vital e de compartilhar um diálogo aberto.
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3.4 Programas de educação moral
Kohlberg não se limitou, no entanto, a identificar o nível de desenvolvimento moral
das pessoas. Elaborou também programas de educação moral propulsores desse
desenvolvimento. Inicialmente, junto a colaboradores, descreveu técnicas de dinâmica em
grupo que estimulariam a maturidade do desenvolvimento moral. Essa preocupação com a
educação, já desperta no psicólogo, foi acentuada com os trabalhos de seu aluno Blatt.
A partir de outros estudos, Blatt levantou a hipótese de que, se fosse apresentado às
crianças, de maneira simultânea, um raciocínio de nível superior ao delas, o
desenvolvimento seria estimulado para a etapa seguinte de juízo moral. Seu projeto piloto
de discussão de dilemas foi aplicado numa classe de sexto ano, na qual os alunos
apresentavam diferentes níveis de desenvolvimento. Após três meses de discussão, 64% dos
participantes desse grupo haviam avançado um estágio completo.
Portanto, como proposta de intervenção, foi adotada por Kohlberg e colaboradores,
a técnica, que consistia em discussões de dilemas morais, com pessoas em estágios
diferentes, e um coordenador que intervinha na discussão, usando argumentos de estágios
superiores, caso não aparecessem espontaneamente na fala de nenhum dos membros do
grupo. Essas discussões não se pautavam em doutrinação, mas em promover o
desenvolvimento natural das estruturas na tomada de decisão, o que não significava
concordar com algum determinado conteúdo: “Por meio de um confronto de opiniões dos
participantes, gera-se um conflito cognitivo que, por sua vez, leva à maior maturidade de
julgamento moral” (BIAGGIO, 1997, p.51).
Alguns questionamentos guiaram Kohlberg em suas pesquisas educacionais, entre
eles: como se deve pensar a respeito dos valores e do ensino de valores; qual direito têm os
professores de ensinar seus valores aos estudantes; quais valores ensinar na escola uma vez
que há uma variedade de valores na sociedade moderna (KOHLBERG; POWER; HIGGINGS,
1997, p.28). Kohlberg (1966) afirma que um programa de educação moral que seja neutro
em valores no desenvolvimento da personalidade dos alunos não pode ser considerado
como tendo êxito.

Kohlberg (1992) pondera ainda que o melhor fundamento educativo para a
participação democrática pauta-se na teoria de Dewey, sendo elaborado posteriormente na
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teoria psicológica de Piaget. Tanto Dewey quanto Piaget concordam que o objetivo da
educação é o desenvolvimento, que requer ação ou experiência ativa. Uma educação cívica
visa o desenvolvimento de uma pessoa com estruturas de entendimento e também
motivação para participar da sociedade a fim de construir um mundo melhor, mais justo.
Isto exige experiências de participação social ativa, assim como aprendizagens de raciocínios
analíticos e discussões morais de normas legais e políticas.
Kohlberg retoma, em 1968, a educação para uma sociedade mais justa, baseando-se
em Sócrates e Platão. Os elementos socráticos nos quais se apoiou para o seu trabalho com
discussões morais nas escolas americanas foram:
1 a virtude em sua essência única não varia; é sempre a mesma forma ideal,
independentemente do local ou da cultura;
2 o nome dessa forma ideal é justiça;
3 a virtude não é apenas o bem, mas também o conhecimento do bem. Quem conhece
o bem elege o bem;
4 o conhecimento do bem é filosófico, uma intuição da forma ideal, não uma aceitação
de crenças convencionais;
5 o bem pode ser ensinado, mas seus professores devem ser, de certa forma, reisfilósofos;
6 a razão pela qual a virtude pode ser ensinada é que, na verdade, nós a conhecemos
obscuramente ou em um nível muito baixo, e o ensino seria mais um despertar do
que uma instrução;
7 a razão de pensarmos que a virtude não pode ser ensinada é que o bem é conhecido
diferentemente em vários níveis, e a instrução direta não pode tomar lugar por meio
desses vários níveis;
8 a aprendizagem da virtude se faz por meio de questões e indicação do caminho; não
por respostas. A educação moral consiste em levar a pessoa ao crescimento e não em
colocar dentro dela o conhecimento que não tinha.

Considerando que é pouco assumir, como meta educacional, desenvolver apenas o
juízo moral, e que o desejo maior é que os estudantes atuem de acordo com esse juízo, em
seus programas Kohlberg começa a levar em conta o poder do coletivo, desenvolvendo um
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sistema de apoio em que os adolescentes atuem segundo suas regras, isto é, pelo qual o
grupo ou comunidade possam proporcionar uma motivação externa para agir de acordo
com o próprio juízo, o que seria uma conduta mais elevada.
Surgiu então, para Kohlberg, a necessidade de complementar a técnica de discussão
de dilemas, pois, apesar de ele ter encontrado bons resultados de avanço do juízo moral a
partir da discussão de dilemas hipotéticos, os educadores com os quais trabalhou
diretamente não demonstraram perceber como essa discussão os ajudaria a resolver
problemas do cotidiano e abandonavam o projeto. Esses programas, ainda que tivessem
toda a capacidade para realizar trocas positivas entre os estudantes, tinham a limitação de
dirigir a atenção do grupo ao campo hipotético e não ao cotidiano. Seu êxito dependia da
capacidade do estudante de cooperar cognitiva e emocionalmente no plano do imaginário.
A partir dessas limitações, o psicólogo mudou sua conduta, trocando os dilemas
hipotéticos por aqueles que apareciam no dia a dia da escola. Os alunos eram então
estimulados a colocar seus problemas escolares, elaborando-os de forma a ficar explícita a
dimensão moral. Assim, eles se dariam conta dos componentes morais que apareciam nos
conflitos diários e eram incentivados a agir segundo a decisão do grupo. Porém, ao discutir
dilemas reais, os educadores precisariam estar dispostos a entrar como participantes nas
discussões e mudar suas posturas, quando necessário, a fim de que o programa afetasse
significativamente as condutas decorrentes das decisões. Logo, essa mudança significaria a
redefinição do papel da autoridade na escola e a relação entre os estudantes e os
professores.
Kohlberg, considerando a moralidade como social, viu a necessidade de uma
sociedade moral na qual as discussões estivessem pautadas. Num de seus projetos mais
conhecidos, a “Comunidade Justa”, considerou a importância do ambiente. Ao elaborar um
método de práticas democráticas, percebeu como fundamental para a educação moral, a
ligação social, o cuidado com os outros e com o grupo.
A influência do ambiente pode ser notada no seu trabalho, quando se correlacionam
o programa desenvolvido numa penitenciária feminina, com o desenvolvido numa escola
ligada à Cambridge High School — a primeira experiência de “Comunidade Justa”: a escola
Cluster. Percebeu-se que na penitenciária os resultados foram quase nulos, enquanto na
escola em que havia um trabalho com toda equipe os resultados foram bem mais
significativos. Mas foi num kibutz, em Israel, que, segundo Biaggio (1997), Kohlberg verificou
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o efeito poderoso sobre a socialização desses jovens que o forte senso de comunidade
exercia; esses jovens desenvolveram mais frequentemente os estágios convencionais de
moralidade do que seus colegas da cidade.
No kibutz, Kohlberg vivenciou algumas condutas que influenciaram a sua concepção
do programa “Comunidade Justa”. Percebeu que os princípios da educação coletiva, um
modelo de prática grupal, serviriam para influir na ação e no juízo moral dos alunos e
comprometeriam os educadores a estabelecer uma nova relação com seus estudantes
adolescentes. Como sociedade coletiva, o kibutz mantém os olhos dos seus membros
dirigidos ao seu conjunto, desestimulando a focalização do eu como centro do universo. O
modelo do kibutz coloca o pertencimento ao grupo e a consciência grupal como primeira
instância da experiência educacional. Os membros do grupo compreendem que sua vida em
comum depende dos acordos que se estabelecem. Por essa razão, todos têm um interesse
real no modo como os outros atuam. O valor da solidariedade grupal é que ela permite ao
grupo de pares funcionar como autoridade moral para seus membros. A discussão sobre
valores e conflitos de valores não só é um meio para promover o desenvolvimento
individual, como também um modo de dizer como funcionará o grupo como uma unidade
social (KOHLBERG; POWER; HIGGINGS, 1997).
Em suas propostas o psicólogo assume a necessidade de a discussão de dilemas estar
inserida em um ambiente democrático que exige coragem, inteligência e paciência tanto dos
docentes quanto dos alunos. Kohlberg (1997, p.46) aponta que “a democracia significa muito
mais do que dar um voto a cada um. É um processo de ‘comunicação moral’ que implica
avaliar os próprios interesses e necessidades, escutar e tratar de entender os demais
conciliando pontos de vista conflitivos de maneira justa e cooperativa”.

Blatt avaliou alunos que participaram de programas com discussões de dilemas um
ano após o término dessas intervenções. Verificou que os participantes não retrocederam
em seu raciocínio moral, o que indica ser essa técnica uma forma de promover a
transformação estrutural do pensamento moral, e não apenas a doutrinação de
determinados valores.
O programa de Blatt foi replicado em vários estudos, dentre eles, o projeto de Stone
em vinte escolas. Esse projeto avaliou as variáveis no currículo, nas características da classe,
e no comportamento instrucional do professor. A principal diferença significativa no
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currículo foi a existência de dilemas provocadores de conflito cognitivo, elemento
indispensável para a mudança no raciocínio moral. Nas características dos grupos, o fator
significativo foi serem compostos por participantes de mais de um estágio — foram
observados tanto grupos compostos por alunos em que todos os participantes estavam no
mesmo estágio, quanto grupos em que havia diferenças em relação ao estágio nos quais os
estudantes se encontravam. Houve diferença significativa quando o professor atuava como
socratic probing. Em relação à postura do professor, foram observados cem condições que
poderiam influenciar o desenvolvimento; a única relevante foi a “Socratic probes of
reasoning”, isto é, aquela na qual os professores questionavam o porquê dos
posicionamentos propostos. Nas classes em que eles não tinham a postura de
questionamento, não foram apresentadas mudanças. Percebeu-se que cada uma dessas
características precisava estar presente para que a mudança ocorresse (KOHLBERG, 1990).
Tanto Blatt como Stone apresentaram os seguintes pressupostos de desenvolvimento
moral cognitivo:
1 A educação moral é mais bem concebida no processo de diálogo do que em
processos de instruções didáticas ou de pregações.
2 O professor e currículo são concebidos como facilitadores desse diálogo,
apresentando situações de dilemas, questionando as razões dadas pelos estudantes,
e argumentando no nível superior ao que o aluno se encontra.
3 Quando os alunos não encontram esses elementos na discussão, o professor não
pode substituir essas condições.

A implantação desses programas requer conhecimento dos fatores essenciais que
provocam desenvolvimento e adoção de postura democrática, o que não significa aceitar
qualquer situação proposta pelos alunos. Apesar de Kohberg ter sido enfático em seus
escritos iniciais sobre a separação de forma e conteúdo, percebeu que não há como
abandonar totalmente os valores desejados, uma vez que a maneira de iniciar os jovens em
uma moral convencional é por meio de regras, normas e valores que os alunos podem
adotar como o seu próprio código moral. Outra questão é, ao se discutir um dilema moral, o
conteúdo influi tanto no que se decide quanto no porquê da decisão (KOHLBERG; POWER;
HIGGINGS, 1997).
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O conhecimento da proposta influi também na atuação dos professores no
programa. O próprio Kohlberg (1992) admite que seu trabalho na escola Cluster não foi
puramente socrático e evolutivo, assemelhando-se mais a um doutrinamento usado pelos
professores, na qual o compromisso com o estágio 4 — ser um bom membro da comunidade
— foi superior ao almejado: alcançar o 5º estágio — a orientação para o contrato social
democrático.

Kohlberg, ao ampliar as ideias de Piaget, trouxe para o âmbito educacional uma nova
forma de pensar o desenvolvimento moral,

e algumas ações educativas que podem

propiciá-lo.

3.5 Pesquisas decorrentes dos estudos de Kohlberg
Várias pesquisas foram realizadas de acordo com a teoria de Kohlberg, tanto por ele
e seus colaboradores, quanto por outros estudiosos de diversos países. Preocupado em
averiguar se sua teoria era extensível a outras culturas, focalizou principalmente
adolescentes, em diversos países, entre eles, Turquia, Israel, Malásia, Taiwan e o próprio
EUA.
Foram feitas pesquisas tanto para investigar a maturidade do julgamento moral de
indivíduos de determinadas populações, quanto para verificar o avanço propiciado pelas
intervenções propostas pela teoria: a discussão de dilemas morais.
Biaggio (2006), uma das pesquisadoras brasileiras que dedicou-se a essa teoria,
assinala que, ao comparar estudantes universitários de Brasília a americanos de uma cidade
típica do meio-oeste dos EUA, com população de cem mil habitantes, não encontrou
diferenças significativas nos escores médios de maturidade do julgamento moral, mas
diversidade quando as respostas foram analisadas por estágio. Enquanto os norteamericanos destacaram-se pela predominância do estágio 4, as respostas dos brasileiros
foram uniformemente distribuídas pelos estágios de dois a cinco. Em outro estudo, com
adolescentes de 10, 13 e 18 anos, a mesma autora percebeu que, tal qual os norteamericanos pesquisados por Kohlberg, o uso de estágios mais baixos pelos pesquisados
brasileiros diminui com a idade e aumenta o dos estágios mais altos (4 e 5). A diferença
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mostra que para os brasileiros o estágio 3 foi o mais incidente nas três faixas etárias,
enquanto para os norte-americanos de 16 anos predominava o estágio 5.
Segundo Freitag (1992, p.212), os estágios 5 e 6 estão ausentes em 80% da sociedade
americana contemporânea e em maiores porcentagens nas populações turca, chinesa ou
mexicana; esse fato não invalida a teoria de estágios da consciência moral, “mas revela os
defeitos estruturais das sociedades em questão que vedam à grande maioria da população o
alcance dos patamares mais elevados da moralidade”.
No Brasil são encontradas poucas pesquisas de intervenção baseadas na teoria de
Kohlberg. Alguns dos pesquisadores brasileiros que aplicaram a técnica de discussão de
dilemas morais são Biaggio (1999), Dias (1999), Lins e Camino (1993). Vidigal et al. (2010,
p.14) confirmam valer a pena investigar se “a carência de pesquisas sobre programas
educativos, que tenham como objetivo o desenvolvimento da moralidade, relaciona-se à
falta de conscientização dos educadores e das instituições de ensino a respeito da
importância do trabalho de educação moral”.
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Capítulo 4 – Correlações entre o modelo van Hiele e
a teoria de Kohlberg

Proposição 12
Quanto maior é o número de outras imagens a que uma imagem
está vinculada, tanto mais frequentemente ela se torna vívida.
Demonstração
Com efeito, quanto maior é o número de outras imagens a que
uma imagem está vinculada, tanto maior (pela prop. 18 da P. 2) é
o número de causas pelas quais ela pode ser suscitada. C. Q. D.
(SPINOZA, 2009)

Este capítulo procura apresentar algumas semelhanças entre os trabalhos dos dois
autores — van Hiele e Kohlberg. Observando os níveis de desenvolvimento, tanto do pensar
geométrico quanto da moral, pode-se perceber que o objeto de estudo de determinado nível
é sempre um conjunto de relações do objeto de estudo do nível anterior. Ambos os autores
observam não o conteúdo em si, mas a estrutura de pensamento utilizada pelo sujeito ao
fazer relações a respeito de determinado conhecimento. Os dois estudos parecem priorizar a
busca da perfectibilidade. O avanço de um nível para o outro traz a ideia de
aperfeiçoamento; um nível mais aprimorado indica que o anterior foi assimilado e ampliado,
permitindo relações não perceptíveis nas etapas precedentes. Procura-se também observar
nas semelhanças dos estudos quais contribuições mútuas poderiam ser derivadas desses
dois desenvolvimentos — pensar geométrico e moral.
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4.1 Correlacionando aspectos das duas teorias
Nos capítulos dois e três foram apresentados os aspectos principais da teoria de van
Hiele e de Kohlberg. Neste capítulo as duas teorias são comparadas, sem que se pretenda
uma análise pormenorizada. São ressaltadas apenas semelhanças que justificam o porquê
dessa comparação que abrange temas de estudo aparentemente tão diferentes.
Os dois estudos foram resultados das teses de doutorado dos autores. Van Hiele
defendeu seu trabalho em Utrecht, na Holanda, em 1957, enquanto Kohlberg o fez em
Chicago, nos Estados Unidos, em 1958.
A verificação das relações entre as teorias não visa, no entanto, caracterizar uma
época histórica, mas, sobretudo, analisar dois autores que demarcaram novas formas de
considerar o desenvolvimento do pensar geométrico e da moral. As pesquisas desses
autores tiveram um cunho inovador em suas respectivas áreas, influenciando
significativamente a forma de abordagem desses temas desde então. Van Hiele influenciou
inicialmente o currículo da URSS antes da propagação de seu trabalho para outros países.
Atualmente a sua proposta é considerada relevante em países como EUA, onde essa
abordagem é destacada no NCTM17. A pesquisa de Kohlberg também é bem conceituada até
hoje tanto por psicólogos e pedagogos quanto por pesquisadores que replicam sua pesquisa
com pessoas de idades diversas.

Em decorrência dessa importância vale a pena compreender as semelhanças entre
as teorias para se analisarem as contribuições comuns que poderiam propiciar melhores
condições de as instituições educativas atuarem em ambas as áreas.

Relacionar geometria e moral poderia parecer, inicialmente, uma impertinência.
Podemos, entretanto, encontrar, em alguns trabalhos, indícios de que essa ideia não é nova.
Assim como Hoffer (1983) demonstrou que o modelo van Hiele pode ser generalizado para
outros conteúdos — como apresentado no capítulo dois —, Machado (1990) aponta que o
modelo euclidiano para a geometria foi seguido em diferentes áreas. Este autor explica que

17

NCTM. CONSELHO NACIONAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA. Conselho norte-americano que se dedica,
desde 1920, à melhora do nível de ensino de matemática na escola americana por meio de publicações,
conferências e outros serviços. Uma de suas publicações foi Principles and standards for school mathematics
(Princípios e padrões para a matemática escolar). Informações obtidas em www.nctm.org.
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a estruturação do conhecimento geométrico, segundo Euclides, pressupõe noções
decorrentes umas das outras, articuladoras de uma grande cadeia. Essa estruturação
poderia ser representada esquematicamente por este diagrama:

Noções
Primitivas
Linguagem
Definições

Postulados
Argumentação
Teoremas
Figura 14 – Estruturação da geometria operada por Euclides
Fonte: Machado, 1990, p.138.

Machado (1990, p.138) mostra que algumas poucas ideias básicas, supostamente
claras, foram aceitas como noções primitivas por serem intuídas de maneira direta. A partir
delas foram elaboradas as definições de todas as demais noções geométricas, uma vez que
não haveria dúvidas quanto ao seu significado. O autor mostra também que algumas poucas
proposições18 foram admitidas — os postulados (geométricos) — e, por meio da lógica,
“foram construídos argumentos para justificar ou refutar todas as demais proposições, que
constituíam os teoremas”. Essas proposições não são consideradas independentemente,
mas encadeadas umas às outras por elementos de natureza lógica.
O autor assinala, ainda, que o trabalho de Euclides influenciou significativamente —
do ponto de vista da forma — as empreitadas de sistematização posteriores, como a de
Newton na estruturação da mecânica, e a de Spinoza no terreno da Ética. Ressalta também,
que mesmo as geometrias não-euclidianas mantiveram intacta a sua estrutura básica.
Complementa:
18

Uma proposição é uma frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa.

82

Em seu pioneirismo, Euclides teve o inequívoco mérito de evidenciar uma
aproximação entre questões geométricas e questões linguísticas, antecipando, em
forma rudimentar, questões que só muito mais tarde seriam devidamente
examinadas, no estudo das propriedades dos sistemas formais. A esse respeito,
Thom (1971:698) destaca que ‘a geometria euclidiana constitui o primeiro exemplo
de transcrição de um processo espacial bi ou tridimensional para a linguagem
unidimensional escrita’ ( MACHADO, 1990, p.139).

Evidências como essas justificam a comparação que, apesar de relacionar áreas
distintas, aponta a necessidade de correlacioná-las não só por apresentarem semelhanças,
mas por se complementarem na formação pessoal de cada um.
Ambos os autores caminham num sentido de possibilidades mais amplas do que
apenas um modelo restrito: van Hiele não se limitou a aplicar seu modelo apenas ao pensar
geométrico, e Kohlberg considerou que seus estágios de raciocínio moral estão ligados a
outros fatores, por exemplo, ao desenvolvimento cognitivo e aos estágios de perspectiva
social, propostos por Selman.
Apesar de vários pontos de similaridades dessas teorias serem apresentados neste
trabalho, a relevância em fazer essa relação não está na particularidade de cada um dos
aspectos que as compõem, mas no conjunto formado por eles. Assim, o objetivo não é
comparar elemento por elemento — por exemplo, se um autor apresenta cinco ou seis
níveis em sua teoria ou a forma de estrutura em que ele se baseia —, mas, sim, observar
cada um desses elementos para perceber a ideia de desenvolvimento como um todo, não
reduzida a um dos campos analisados. O avanço de um nível para o outro carrega consigo a
imagem de aperfeiçoamento, melhores recursos pessoais, mais amplitude de pensamento.
Um nível mais aprimorado indica que o anterior foi assimilado e ampliado, permitindo
relações não possíveis nas etapas precedentes. Essa ideia de expansão leva a se pensar em
ambos os desenvolvimentos como algo que caminha ao encontro da perfectibilidade.
Tanto van Hiele quanto Kohlberg preocuparam-se com dois aspectos importantes:
estudaram como as pessoas estruturam o seu pensamento, analisando como se dá essa
evolução (cada autor com um objeto de estudo diferente), e estabeleceram implicações
educacionais que podem favorecê-la. A riqueza desses trabalhos está, principalmente, nessa
possibilidade de se instituírem ações educativas propiciadoras de condições que contribuam
efetivamente na Escola Básica, isto é, que permitam ao professor conhecer o
desenvolvimento de seu aluno, e adotar estratégias para que esse avanço ocorra.
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Dessa forma, apresenta-se, um quadro com as principais ideias apresentadas pelos
autores para que, no capítulo posterior, sejam destacadas as implicações pedagógicas
significativas que favoreçam as reflexões apontadas nessas teorias. Tal quadro foi feito a
posteriori, ou seja, após os estudos das duas teorias. Os itens objeto de estudo, influências
no modelo/na teoria, base teórica, número de níveis, ordem de evolução dos níveis e
concepção de estrutura foram colocados como uma forma de síntese da concepção teórica
de cada um dos autores; considerou-se que seria necessário sinalizar essas diferenças. Os
outros tópicos — desencadeador do desenvolvimento, principal ação pedagógica proposta
para avanço nos níveis, outras influências no desenvolvimento e (novamente) a ordem de
evolução dos níveis — foram destacados por ter sido percebida, durante este estudo, a sua
relevância para a compreensão da ação pedagógica proposta pelos autores. A partir dessas
considerações, a proposta pedagógica apresentada no capítulo cinco foi arquitetada.

Objeto de estudo
Principais influências no
modelo/na teoria

Base teórica
Desencadeador do
desenvolvimento
Número de níveis de
pensamento
Ordem da evolução dos
níveis
Concepção de estrutura

Principal ação pedagógica
proposta para avanço nos
níveis
Outras influências no
desenvolvimento.

Modelo van Hiele
Pensar Geométrico
Gestalt
Piaget
Selz
Vygotsky
Taxonomia SOLO
Construtivismo
Conflito cognitivo

Teoria de Kohlberg
Juízo Moral
Dewey
Piaget

Cinco níveis

Três níveis: cada um com dois
estágios
Invariante
Universal
 Pode ser vista como uma
totalidade.
 É alcançada por
transformações.
 Autorregula-se.

Invariante
Universal
 Pode ser ampliada.
 Pode ser parte de uma
estrutura maior com as
mesmas regras.
 Pode ser parte de uma
estrutura mais inclusiva.
 Pode ser isomórfica a outra
estrutura.
Sequência de cinco fases para a
aprendizagem: uma delas é a
explicitação.
Relação professor-aluno

Quadro 4 – As principais ideias de van Hiele e Kohlberg

Construtivismo
Conflito cognitivo

Discussão de dilemas morais

Ambiente sociomoral
democrático.
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4.1.1 Objeto de estudo
A análise da correlação entre os dois objetos de estudo — o pensar geométrico e a
moral — importa no sentido do quanto o primeiro pode contribuir para o desenvolvimento
do segundo.
Van Hiele concentrou sua teoria no desenvolvimento do pensar geométrico, focando
a compreensão. O desenvolvimento do pensar geométrico pode ser considerado um dos
fatores valiosos que contribuem para o desenvolvimento cognitivo, pois está estritamente
ligado ao raciocínio lógico dedutivo.
Um elemento, portanto, que pode ser estimado essencial nos dois campos estudados
é a lógica. É, pois, por meio do encadeamento de ideias e argumentos, assim como o fato de
um sujeito aceitá-los ou refutá-los que as estruturas de desenvolvimento analisadas são
validadas, possibilitando o seu incremento.
Lawrence Kohlberg aponta o desenvolvimento cognitivo como condição necessária
para o moral. O fato de o sujeito pensar em hipóteses e inferir a partir delas é de suma
importância para que tenha a capacidade de refletir e argumentar.
Essas condições — o desenvolvimento cognitivo, a capacidade de inferir, refletir e
argumentar —, embora necessárias, não são suficientes para o desenvolvimento moral.
Outros aspectos estão envolvidos nesse processo. Um dos que não pode ser desconsiderado
na tomada de decisões é a relação com a afetividade.
Piaget, não tão conhecido por estudos em relação à afetividade, apresenta, em A
formação do símbolo na criança, a relação do afeto com a inteligência. Segundo Souza
(2003), nesse livro, o psicólogo mostra que a afetividade e a inteligência são indissociáveis e
integradas no desenvolvimento psicológico; discute ainda o papel dos sentimentos e das
relações interindividuais na formação dos esquemas afetivos e no simbolismo infantil, como
a dupla face do desenvolvimento psicológico — afetivo e cognitivo. Para Piaget, “a
afetividade não se restringe às emoções e aos sentimentos, mas engloba também as
tendências e a vontade” (p.57). Os pressupostos assumidos pelo autor são que a inteligência
e a afetividade têm naturezas diferentes, mas são indissociáveis; a afetividade interfere
diretamente na inteligência contribuindo com seu funcionamento ou modificando-o; ela não
modifica as estruturas da inteligência, mas é o elemento energético de suas condutas.
Damásio (1996), neurologista, ressalta em seu livro O erro de Descartes a importância
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das emoções e dos sentimentos para a racionalidade. O autor estudou alguns doentes e
chamou-os de “matriz de Phineas Cage19”, referindo-se àqueles que, depois de sofrer lesões
dos córtices frontais, perdem a sua capacidade para escolher o curso de ação mais
vantajoso. Apesar de terem conservado capacidades intelectuais inatas, as emoções e os
sentimentos estavam perdidos.
O autor distingue raciocínio e decisão, colocando o primeiro a serviço da decisão, que
consiste em escolher uma resposta diante de determinada situação. Para ele, as tomadas de
decisão podem se basear na “razão nobre” ou na “hipótese do marcador-somático”. A
“razão nobre” é a lógica pura, isenta de emoções, tal como propunha Kant e Descartes. O
marcador-somático faz convergir a atenção para os sentimentos que as emoções podem
desencadear. Os marcadores-somáticos, que são um caso especial do uso de sentimentos
gerados a partir de emoções secundárias, aumentam a eficiência na tomada de decisão. Um
marcador-somático negativo pode funcionar como um alarme, e um positivo, como um
incentivo. Esses marcadores agem de forma velada, sem se tornarem conscientes.
Ao se considerar a importância do aspecto afetivo — como apresentado por Piaget,
Damásio e outros autores —, aceita-se aqui que a racionalidade desvinculada do afeto não é
suficiente para o desenvolvimento, de acordo com as teorias propostas por Kohlberg e van
Hiele. Apesar disso, analisa-se neste trabalho principalmente a questão racional, ainda que
seja apenas um dos fatores que promove o crescimento pessoal.

4.1.2 Principais influências nas duas teorias
Os dois estudos são teorias que pressupõem um avanço linear e progressivo. A
divisão das etapas desse desenvolvimento em níveis é, em ambos os casos, proveniente do
modelo adotado por Piaget para descrever o desenvolvimento cognitivo.
Kohlberg ampliou em seu trabalho tanto as concepções de heteronomia/autonomia
descritas por Piaget — que estudou o que as crianças achavam justo — quanto as distinções
feitas por Dewey a respeito dos níveis de pensamento moral: nível pré-moral ou pré19

Phineas Cage, segundo Damásio (1996, p. 13), foi um caso “marcante no século XIX; pela primeira vez, se
tornou evidente uma ligação entre uma lesão cerebral específica e uma limitação da racionalidade”. Cage tinha
25 anos quando uma barra de ferro com aproximadamente seis quilos atravessou seu crânio. Embora o
acidente não tenha comprometido nem o intelecto, nem a linguagem, seu comportamento sofreu grande
alteração e passou a ferir normas éticas e convencionais.
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convencional, nível convencional e nível de comportamento autônomo. A partir dessas
ideias iniciais, Kohlberg ampliou as etapas de desenvolvimento moral, subdividindo-as de
forma a explicitar melhor o pensamento encontrado em cada etapa.
A psicologia da Gestalt foi uma forte influência para o modelo van Hiele, que assumiu
algumas de suas leis como válidas para a compreensão de como se dá o pensamento. A
percepção do todo para a parte é um dos aspectos, entre outros, claramente definidos na
evolução do pensar geométrico. Pode-se fazer aqui uma analogia com a teoria de Kohlberg
— que não considerou a Gestalt em seu estudo: o início da evolução do desenvolvimento
moral se dá também pelo aspecto perceptivo, ou seja, os dois primeiros estágios da teoria
kohlberguiana partem do que o sujeito considera notório, palpável, para então evoluir para
uma necessidade de padronização, o convencional.
Van Hiele adota ainda alguns princípios de Ausubel, por exemplo, a sugestão de que
um conceito precisa ser introduzido com seus elementos mais gerais, seguido por
progressivas diferenciações (NASSER, 1992).
Kohlberg, em sua teoria, aponta o cuidado de empregar argumentos do nível
seguinte, ao se fazerem intervenções que visem desenvolvimento moral. Embora não se
baseie no conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky — como van Hiele —,
pode-se observar aqui que esse cuidado em não se apresentarem argumentos tão distantes
dos conhecimentos do sujeito, mas, sim, em ampliá-los a partir do nível em que está, pode
ter o mesmo movimento que esse conceito de Vygotsky.
Van Hiele considera ainda, ao elaborar o seu modelo teórico, os vários níveis e as
categorias de entendimento sugeridos por Skemp — especialmente a correspondência entre
os modos de atividade mental intuitivos e reflexivos —, e os níveis de aprendizagem da
taxonomia SOLO (NASSER, 1992).

4.1.3 Base teórica
Ambos os autores são construtivistas; pautam suas teorias pela construção do
conhecimento, não o identificando como inato e nem como dependente apenas do
amadurecimento biológico: ele se dá a partir da interação do sujeito com o meio.
Kohlberg (1981) sustenta a defesa de uma ideologia baseada em uma psicologia
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cognitivo desenvolvimentalista. Cognitiva porque envolve formas de pensamento e
desenvolvimentalista porque é uma psicologia de estágios. Essa ideologia é interacionista,
pois os estágios não se desenvolvem biologicamente, mas por meio de interações entre a
capacidade estrutural das crianças, o intelecto e o estímulo social do meio ambiente.
Consideram-se esses fatores comuns a ambas as teorias, pois van Hiele também leva
em consideração esses mesmos pressupostos ao elaborar o seu modelo teórico.

4.1.4 Desencadeador do desenvolvimento
Para alcançar o nível seguinte o aluno deve passar por novas formas de pensamento.
Só as alcançará mediante uma reflexão que desestabilize o conhecimento anterior. O papel
do professor nessa tarefa é o de fornecer indícios da linguagem correspondente ao novo
nível, de maneira a provocar nesse aluno uma intranquilidade por não entender o que foi
dito. Essa tensão pode levar o aluno a superar o obstáculo (VAN HIELE, 1990).
Turiel (1966) confirma a teoria proposta por Kohlberg e seus colaboradores de que o
conflito cognitivo é o processo através do qual procede a maturação em direção a estágios
mais elevados, acarretando novos modos de pensamento. Afirma que o conceito de conflito
cognitivo é similar ao conceito de desequilíbrio apresentado por Piaget e Inhelder.
Para Piaget, o conflito cognitivo, o motor do desenvolvimento, possibilita ao sujeito
ultrapassar o estado em que se encontra. Para que os avanços sejam promovidos, o aspecto
motivacional faz-se imprescindível. Os processos cognitivos de equilibração são
intermediados por desequilíbrios e reequilibrações; as reequilibrações consistem na
formação de um equilíbrio num nível superior, denominado equilibração majorante, que é a
fonte de progresso (SISTO, 1993).
A possibilidade de superação consiste no benefício do desequilíbrio.
Os sistemas cognitivos podem elaborar o equilíbrio sem o conteúdo exógeno, pois se
caracterizam por ser tanto fechados (cíclicos) quanto abertos – aqueles que trocam com o
meio. Certos sistemas formais de pensamento caracterizam-se por serem produtos do
pensar sobre o pensar; a partir deles é possível produzir novas formas de compreensão da
realidade.
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O ciclo epistêmico está ligado a dois processos que constituem os componentes do
equilíbrio cognitivo: assimilação e acomodação. Para Piaget, esses dois processos são
invariavelmente uníssonos e recíprocos.
Durante o processo de assimilação, o sujeito atribui significado ao objeto que está
sendo assimilado. Ao entrar em contato com elementos não considerados, portanto
negativos, o sujeito tem perturbações cognitivas – resistência ou obstáculo à assimilação de
um objeto. Diante de uma perturbação cognitiva são – ou não – ativadas as regulações,
reações a essas perturbações.
Uma situação pode ou não gerar conflitos, isto é, determinada circunstância tanto
pode ser um conflito para uma pessoa e não para outra, como, para a mesma pessoa essa
situação pode ser um conflito em determinado momento, mas não ter sido anteriormente.
A construção de um conhecimento novo não destrói o anterior, apenas e tão
somente o integra.
Alguns professores, segundo van Hiele (1990), evitam que o aluno tenha a crise
mental necessária ao desenvolvimento do seu pensamento. O professor ao indicar um
caminho conhecido pode reduzir a necessidade de o aluno buscar o nível superior.
Turiel (1966) reforça a teoria de Kohlberg de que o conflito cognitivo pode resultar de
uma discussão de dilemas morais, uma vez que a exposição de razões convincentes — para
justificar duas posições contraditórias decorrentes de uma preocupação efetiva com os dois
lados da questão — coloca os participantes da discussão em um impasse.

4.1.5 Número de níveis de pensamento
Para Kohlberg, “níveis” e “estágios” são termos distintos. Em sua teoria, encontramos
três níveis, cada um composto por dois estágios — totalizando, portanto, seis estágios. No
modelo van Hiele, por sua vez, a organização se dá em cinco níveis de desenvolvimento.
Neste trabalho, as palavras fase ou etapa são adotadas indistintamente, tanto para os
estágios de Kohlberg quanto para os níveis van Hiele.
O foco da comparação entre as teorias de desenvolvimento aqui apresentadas não
está na quantidade de etapas atingidas, nem em quantas etapas são previstas para o
desenvolvimento moral e o do pensar geométrico, mas na possibilidade de se vislumbrarem
caminhos de aperfeiçoamento do sujeito em qualquer etapa. O próprio van Hiele comenta:
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“Provavelmente, pode-se distinguir cinco níveis do pensar geométrico. Esse número, aliás, é
de pouca importância na compreensão do que é um nível de pensamento” (1984, p.246,
tradução nossa). Kohlberg, apesar de notadamente ser conhecido por ter determinado seis
estágios, nem mesmo elaborou, em seu instrumento, recursos para a análise do último,
limitando-se a medir até o quinto. Mesmo assim, postulou nos seus últimos anos de vida a
existência de um sétimo estágio. De acordo com Biaggio (2006), esse estágio, no sentido
lato, relacionava-se com orientações éticas e religiosas, que vão além da sua concepção de
justiça.
Uma das críticas que Habermas (1989) fez a Kohlberg foi o fato de ele ter
considerado o sexto estágio como o fim do desenvolvimento moral. De acordo com Bataglia
(1996, p.61), “Kohlberg não discorda em nenhum momento da crítica de Habermas e o
considera como um esclarecedor e um continuador de seus trabalhos”.
A perspectiva de se considerar sempre uma etapa posterior a ser alcançada é o de
pensar num aperfeiçoamento possível. Um risco que deve ser evitado é almejar um ideal
inatingível, de forma que o crescimento seja visto como impossível de ser realizado. Segundo
Marías (1995), em algumas épocas, incluindo a nossa, difunde-se a ideia de que a moral é
distinta da vida por ser um ideal utópico, inacessível, que desconhece a realidade. Longe de
sugerir a perfeição de algo real, apresenta-se como um esquematismo esvaído, o que pode
ocasionar atitudes de descrédito. Em decorrência disso, não se assume, em geral, a moral
como um incentivo para fazer o melhor, mas como uma construção mental arbitrária e
simplista.

4.1.6 Ordem da evolução dos níveis
Os dois autores dividiram em etapas a construção do conhecimento e propuseram
que há condições favoráveis para a transição de uma a outra, o que, segundo eles, ocorre
linearmente.
Portanto, o foco é perceber que, independentemente da etapa de desenvolvimento
em que o indivíduo se encontra, é possível considerar qual o caminho para o seguinte, a fim
de o educador encontrar uma ação pedagógica que propicie esse rumo.
Essas teorias consideram ainda o fato de ser o desenvolvimento invariante e
progressivo, isto é, a evolução ocorre sempre na mesma ordem sem retroceder a um nível
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inferior e sem pular nenhum. Entende-se por invariante a sequência linear e ordenada, na
qual um nível envolve necessariamente o anterior, modificando-o.
Os autores consideram universal, o desenvolvimento dessa estrutura, defendendo
que é comum a todos, em qualquer cultura, tempo ou espaço. Seus estudos foram testados
por outros pesquisadores em vários países com a obtenção dos mesmos resultados.
4.1.7 Concepção de estrutura
A teoria de Kohlberg apoia-se na ideia piagetiana de estrutura, enquanto a de van
Hiele baseia-se principalmente na psicologia da Gestalt, embora também haja influência de
Piaget em sua obra.
Segundo a diferenciação feita por van Hiele (1986), estrutura para Piaget tem as
seguintes características: possui a totalidade, é alcançada por transformações e se
autorregula. Ramozzi-Chiarottino (1988) aponta ainda que para Piaget as estruturas são
biológicas e construídas pouco a pouco.
Para a Gestalt, como visto no capítulo dois, uma estrutura tem a propriedade de
poder ser ampliada, ser parte de uma estrutura aprimorada, ser vista como parte de uma
estrutura mais inclusiva e ser isomorfa à outra estrutura.
Observa-se, portanto, uma similaridade na dinâmica de mudança de fase, ou seja, no
crescimento de cada pessoa. A estrutura de uma etapa sempre engloba as anteriores e
aumenta a capacidade de se estabelecerem relações.
É a possibilidade de se estabelecerem novas relações — a partir do suporte das
relações anteriores — e a ampliação do próprio ponto de vista, que caracterizam a mudança
de nível: a formação de uma estrutura mais refinada.

4.1.8 Principal ação pedagógica proposta para avanço nos níveis
Se a argumentação pode ser considerada um processo essencial para a construção do
processo dedutivo do indivíduo, também o é no ponto de vista do desenvolvimento moral,
para a descentração de seu próprio ponto de vista e ampliação de uma perspectiva do bem
comum: da universalização dos direitos.
A argumentação será também o elemento principal defendido por Lawrence
Kohlberg quando propõe, com forte peso, a discussão de dilemas morais para o
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desenvolvimento da noção de justiça. O autor defende essa técnica de discussão de dilemas
como o desencadeador de conflito cognitivo.
A técnica de discussão de dilemas consiste, de acordo com Biaggio (1997), em se
formar um grupo de dez a doze pessoas em diferentes estágios de desenvolvimento moral,
para discutir dilemas, sob a liderança de um coordenador que tenha como objetivo chamar a
atenção para argumentos típicos de estágios superiores, quando não surgem
espontaneamente na discussão pelos próprios participantes. As pesquisas apontam que essa
técnica tem sido bem sucedida ao promover a maturação de um estágio para outro. É o
confronto de opiniões dos participantes que gera o conflito cognitivo o qual, por sua vez,
leva à maior maturidade de julgamento moral. Ainda conforme Biaggio (1997, p.51):
com fundamento em Kohlberg (1970) e em Turiel (1966, 1977), Blatt justifica a
utilização da técnica de discussões de dilemas nas noções de conflito moral
genuíno, incerteza e discordância a respeito de situações problemáticas, e na
apresentação de modos de pensamento de um estágio acima daquele em que a
criança se encontra.

Se a argumentação é defendida de forma a propiciar estruturas mais avançadas, não
é qualquer forma de argumentação defendida que facilitará o caminho. Na teoria van Hiele,
considera-se que o vocabulário e os conceitos envolvidos devam ser aqueles que se
encontram no nível do aluno para que sejam compreendidos e promovam avanço.
Para Turiel (1966), crianças expostas a argumentos do estágio imediatamente
superior ao que se encontram, de acordo com a teoria de Kohlberg, são mais passíveis de
assimilar esses argumentos do que os de dois estágios acima. Rest20 (apud Biaggio, 1997)
verificou que as crianças compreendem argumentos de estágios inferiores, porém os
rejeitam; não compreendem, no entanto, argumentos de dois estágios acima.
A discussão de dilemas promove o desenvolvimento natural das estruturas
universais, mas não fomenta a doutrinação e nem o relativismo. A não doutrinação se dá por
não se eleger um conjunto determinado de valores ou crenças a serem seguidos; o não
relativismo se dá por serem os estágios ordenados de forma que o estágio superior seja mais
justo do que o precedente. Assim, considera-se cada estágio posterior como um nível de
justiça superior, por sempre o sujeito levar em conta um conjunto de pessoas e fatos mais
amplo que na etapa anterior, sendo o estágio seis a noção do sujeito universal, pelo qual
toda pessoa em qualquer tempo ou espaço seria merecedora dos mesmos direitos.
20

REST, J. Development in Judging Moral Issues. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1969.
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Para Kohlberg, a discussão entre pares aponta o olhar para outras perspectivas, e a
descentração do seu ponto de vista pessoal não se dará necessariamente por meio da
autoridade. Cabe ao professor, em um espaço de discussão de dilemas morais, propiciar a
reflexão e mediar o diálogo, pautado em algumas normas, por exemplo, o respeito à opinião
alheia, não como forma de chegar a uma resposta esperada. Alguns autores, como Vinha
(2000), defendem que algumas vezes a intervenção da autoridade provoca respostas
esperadas, tidas como desejáveis, mas nem sempre identificam o real pensamento do aluno,
ou se mostram coerentes com a autorregulação.
A contribuição da argumentação dá-se tanto na medida em que a pessoa precisa
organizar o seu conhecimento para poder transmiti-lo, tornando-o mais explícito, quanto no
ato de ouvir outros posicionamentos diferentes do seu, o que amplia o próprio ponto de
vista. Pode-se perceber que, segundo as duas teorias, o papel da argumentação é de suma
relevância para o crescimento do sujeito, assim como é relevante a postura de
questionamento do mediador que a coordena.

4.1.9 Outras influências no desenvolvimento.
Os autores atribuem relevância significativa ao ambiente, sendo que van Hiele coloca
mais peso no papel do ensino, enquanto Kohlberg considera-o apenas como fator de forte
influência. Assim, van Hiele (1986) afirma que a transição de um nível para o outro não é um
processo natural, mas parte de um programa de ensino que só se torna possível com a
aprendizagem de uma nova linguagem.
O papel do professor para van Hiele (ibid.) é ser um guia do processo de
aprendizagem, por exemplo, quando oferece aos alunos a oportunidade de eles discutirem
suas orientações e acharem o caminho no campo do pensamento.
Tanto na fase de explicitação proposta pelo modelo van Hiele quanto nas discussões
de dilemas morais, o papel do professor (coordenador da discussão) é o de se preocupar se
os argumentos e conteúdos apresentados contribuem para o desenvolvimento; caso
contrário, é o de instigar o grupo com essas informações. Outra similaridade observada é
que tal participação não se dará a partir do “oferecimento das informações corretas”, mas,
sim, por meio de questionamentos que despertem o olhar do grupo para formas de pensar
diferentes das que estão sendo veiculadas na discussão. Conforme a proposta de Kohlberg, o

93

papel do líder da discussão baseia-se no modelo socrático, que busca, por meio de
perguntas, que os participantes dialoguem. Segundo Biaggio (1997), Sócrates engajava seus
discípulos em um diálogo moral no qual pontos de vista conflitantes eram examinados e
uma solução proposta.
A postura de questionamento do mediador instiga o ato de reflexão por parte dos
envolvidos na discussão.
Machado (2004) aponta quatro verbos que caracterizam ações complementares do
professor: tecer, mediar, mapear e fabular. Sua tarefa seria tecer significações de modo a
privilegiar relações que possam ser percebidas ou vivenciadas no contexto do ensino; mediar
as relações que os alunos conhecem e as que desconhecem, e negociar a sua relevância na
construção do significado; mapear as noções relevantes de acordo com o projeto elegido;
fabular uma narrativa que contenha a semente de algum ensinamento.
Observa-se que em alguns momentos, o papel do professor será o de questionador,
pois isentar-se de sua opinião em algumas discussões será também uma das formas de
intervenção a se fazer presente em uma sala de aula, quando o objetivo for deixar os
educandos refletirem com desprendimento. Dessa forma, ele estará mediando os
conhecimentos dos alunos e ajudando-os a tecer relações.
Os atos de explicitar e discutir dilemas terão a sua importância e efeitos mais
significativos de acordo com o ambiente em que estiverem inseridos. Tanto Kohlberg quanto
van Hiele apontaram que o ambiente tem efeitos positivos ou negativos dependendo da
forma como é vivenciado pelo aluno. Uma postura investigativa — ou modelo socrático,
defendido por Kohlberg —, conforme foi sustentada pelos dois autores, é essencial para a
reflexão e crescimento. Tal postura só é possível em um ambiente em que os alunos sintamse à vontade para expor a sua opinião e suas ideias de forma genuína.
Para DeVries e Zan (1998, p.17), “o ambiente sociomoral é toda rede de relações
interpessoais que forma a experiência escolar da criança. Essa experiência inclui o
relacionamento da criança com o professor, com outras crianças, com os estudos e com as
regras”. Assim, para as autoras, a qualidade tanto das relações entre pares, quanto a entre
professor e aluno são componentes importantes desse ambiente, não podendo ser
desconsiderada. Defendem ainda que, independentemente de o professor se preocupar com
o desenvolvimento social e moral, sua postura comunica continuamente mensagens
relativas a esses aspectos, portanto, a escola não é livre de valores.
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O fato de o aluno sentir-se à vontade para colocar a sua opinião está relacionado
diretamente ao tipo de ambiente em que ele estiver inserido. Se esse ambiente for pautado
por modelo de ensino no qual a transmissão do conhecimento seja a tônica das aulas
ministradas, se a opinião do aluno não costuma ser validada, e se os procedimentos forem
determinados pela autoridade, dificilmente esse aluno terá liberdade para expor o que
realmente pensa. Irá, provavelmente, apresentar, numa discussão, a resposta que julgar ser
esperada pelo docente. O aluno pode desenvolver o mecanismo de esperar do professor, de
uma autoridade, ou até mesmo de um colega, a aprovação daquilo que deverá dizer.
O sentido de propiciar um ambiente cooperativo é mais amplo do que relacioná-lo
apenas à atividade de discussão. A busca por um ambiente sociomoral envolve a forma de
ensino adotada, que inclui um olhar investigativo a respeito dos assuntos estudados.
Lawrence Kohlberg apontou a importância da participação do grupo como um todo; assim
também o fez van Hiele.
O autor holandês aponta que, só a partir de uma boa relação entre professor e aluno,
os insights podem ser observados. Afirma também que, quando a relação de ensinoaprendizagem não é cooperativa, os alunos tendem a esconder os seus conhecimentos e a
decorar as respostas que julgam ser esperadas pelo professor.
Alguns tipos de teste psicológico, por exemplo os que solicitam a continuidade de
uma sequência numérica, visam uma determinada resposta e rejeitam possibilidades de
respostas por vezes mais elaboradas ou criativas — se o avaliado escolhesse, porventura, a
sequência de Fibonacci21, sua resposta poderia ser considerada errada para a continuidade
do teste 2, 3, 5, 8... . Segundo van Hiele (1986), esses testes podem gerar a conformidade do
aluno. Entre várias formas em que se manifesta, a conformidade pode ser produto da
submissão à doutrinação de alguns professores que não permitem que o aluno pergunte o
porquê de seu pensamento ser rejeitado. Assim, ao se conformar com essa doutrinação, os
alunos deixam de refletir a respeito de novas informações, evitando conflitos cognitivos
necessários à propagação do conhecimento.
O cuidado de a prática pedagógica não se tornar um ato de doutrinação, conforme
alertado anteriormente, precisaria estar presente também quando o tema moral fosse
abordado; não somente nas discussões de dilemas morais. É comum a conduta considerada
21

A sequência de Leonardo Fibonacci, século XIII, é aquela em que a soma dos dois elementos consecutivos
determina o elemento subsequente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...
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correta ser apresentada como um imperativo, por exemplo, numa narrativa de uma fábula
— a moral da história —, quando o comportamento a ser seguido pelo personagem costuma
ser enfatizado pelos docentes. Apresentar o posicionamento esperado não auxilia reflexão a
respeito dos motivos que elegem uma regra em detrimento de outra.
O papel do professor, de acordo com as duas teorias, é de suma importância, na
medida em que o docente faz intervenções que contribuem para o crescimento do aluno de
maneira mais efetiva. Nas duas teorias, o fato de conhecer a fase de desenvolvimento em
que o aluno se encontra é essencial para que possam ser feitas propostas adequadas, que
promovam o seu crescimento.
De acordo com Kohlberg, intervenções no mesmo nível em que a pessoa se encontra
não desestabilizam e, portanto, não favorecem o desenvolvimento. Pesquisas como as de
Turiel e Rest, já vistas anteriormente, demonstraram que, quando os argumentos
apresentados estão no nível imediatamente posterior ao que o sujeito se encontra, os
resultados são positivos. Nas discussões de dilemas, esses argumentos surgem, em geral, das
falas dos próprios colegas, não precisando ser apresentados pelo professor.
O modelo van Hiele contempla a ideia de que as argumentações deveriam ser do
mesmo nível. Van Hiele defende que tanto a fala do professor, quanto os objetos de ensino
precisam ser trabalhados no nível em que o aluno se encontra. Considera que um
argumento do nível posterior não seria compreendido pelo aluno, mas em seu trabalho, ele
não teve o intuito de congelar os níveis como fases estanques; sua maior preocupação eram
as dinâmicas de crescimento do aluno e sua passagem de um nível para outro.

Defende-se neste trabalho — em decorrência da prática pedagógica e de estudos
teóricos — a ideia de que o posicionamento de um nível superior faz com que o estudante
tenha mais recursos, desestabilizando-o de forma a não se manter no nível em que está:
esse movimento o faz ampliar a sua estrutura e refletir em aspectos diferentes dos que
percebia. Se o professor argumenta no nível do aluno, não provoca um desequilíbrio
necessário ao desenvolvimento e, muitas vezes — acredita-se aqui —, o argumento de
mesmo nível pode ser um perpetuador do estágio em que o sujeito se encontra.
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Capítulo 5 – Implicações pedagógicas

...devemos ser capazes de empregar a persuasão exatamente
como o raciocínio estrito, ou seja, nos lados opostos de um debate,
e não na ordem como podemos empregá-la na prática, isto é, dos
dois modos (pois não devemos induzir as pessoas a crer no que é
errado), de forma que possamos ver claramente como são os fatos
e, se o opositor for desonesto ao argumentar, nós, de nossa parte,
podemos ser capazes de refutá-lo.
(ARISTÓTELES, 2007)

Este capítulo apresenta algumas implicações pedagógicas resultantes dos estudos de
van Hiele e Kohlberg a respeito do desenvolvimento do pensar geométrico e do juízo moral.
Partindo da proposta desenvolvida pelos próprios autores, é evidenciada a importância de
algumas ações possíveis na escola: a conversação na aula de matemática, a argumentação
e a discussão de dilemas morais. No tópico “A conversação na aula de matemática”
destaca-se a fase de aprendizagem proposta por van Hiele: a explicitação. A reflexão sobre
a função da argumentação fundamenta as ações propostas para aulas de matemática e
discussões de temas morais, possibilitadas pela capacidade humana de encadear ideias. A
discussão de dilemas morais, proposta por Kohlberg e colaboradores, importa por exigir dos
participantes a hierarquização de valores morais.
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5.1 Pensando em implicações pedagógicas
O objetivo deste capítulo é refletir a respeito de ações que podem ser empregadas
na escola básica, de forma a contribuir com o educando tanto para o desenvolvimento do
pensar geométrico quanto para o desenvolvimento do juízo moral. Não se pretende aqui
uma abordagem que contemple todas as variáveis inerentes ao papel da escola, nem
elaborar uma sequência pedagógica a ser seguida. Segundo Machado (2004, p.89):
a questão realmente relevante de um ponto de vista da escola e da ação do
professor é o que fazer para ampliar, estender, refinar, atualizar, reconfigurar –
entre outros verbos pertinentes que poderíamos recordar - a rede de significados
que os alunos já trazem, valorizando as relações que são percebidas, que são
enraizadas no contexto cultural que vivenciam.

Nesse sentido, procura-se analisar as possibilidades de ação na escola com foco no
movimento entre as etapas de desenvolvimento, de acordo com os dois autores estudados,
Kohlberg e van Hiele. Ou seja: em que situações ou de que forma as atuações dos docentes
podem se apresentar como um processo que vise ampliar as capacidades de reflexão dos
alunos, refinar seus conhecimentos e permitir construir uma rede de significados de forma
mais efetiva.
Sabe-se que a essência do estudo desses autores não abrange nem o
desenvolvimento matemático, nem a construção da personalidade ética como um todo.
Apenas uma das facetas é contemplada no trabalho de cada um dos autores. A fim de
complementar os aspectos estudados e propor uma ação educativa que abrangesse uma
formação completa nas duas áreas — matemática e moral — seria necessário incluir uma
série de outras ideias fundamentais. Da mesma forma que os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) e as propostas curriculares do governo, entre outros projetos, podem
indicar ações pedagógicas para os diversos conteúdos da Matemática, alguns autores
apontam ações escolares para a formação de uma personalidade ética, por exemplo, Vinha
(2000), Tognetta e Vinha (2007, 2008), Tognetta (2003), Tardeli (2007), Sastre e Moreno
(2002), Puig (1998a, 1998b, 2000), Oliveira (1994) e Araújo (2003, 2004). As propostas deste
capítulo ficarão restritas a auxiliar no desenvolvimento dos aspectos estudados neste
trabalho.
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5.2 A conversação nas aulas de matemática
Van Hiele desenvolveu a sua teoria com o foco na aquisição de conhecimento por
parte do aluno, buscando entender como eles pensavam e quais métodos poderiam criar
melhores condições de compreensão. Um dos pontos importantes de seu estudo —
conforme visto no capítulo dois — foi a proposta de cinco fases de aprendizagem:
interrogação/informação, orientação dirigida, explicitação, orientação livre, integração. O
aluno que passar por essas cinco fases, provavelmente, atingirá o nível seguinte do pensar
geométrico.
Na teoria do pensar geométrico há um peso considerável no uso da linguagem.
Alguns itens tidos como essenciais para esse modelo são as questões feitas, o vocabulário
específico de cada etapa, como também a síntese para organizar a nova rede de relações
daquele determinado conteúdo. Embora o autor não tenha destacado nenhuma das fases
em especial, neste trabalho dá-se ênfase à terceira, a explicitação —, dada a sua
importância.
Van Hiele afirma que “nesse modo a linguagem necessária para a expressão das
relações que foram percebidas é aprendida” (1986, p.54). Embora no terceiro estágio, o
autor esteja se referindo à aprendizagem da linguagem específica, considera-a de suma
importância para as aprendizagens seguintes e, portanto, à evolução do pensamento
geométrico. O autor admite ainda que o sistema de relações é parcialmente formado nessa
etapa. É por meio de discussões e da expressão de suas opiniões que os alunos observarão
as estruturas específicas do estudo em questão. O papel do professor, no momento das
discussões, assemelha-se ao de um mediador, que, segundo Crowley (1994), limita-se quase
a orientar para o uso da linguagem adequada.
O uso da linguagem, relacionada ao modelo van Hiele, tem sido analisado por vários
pesquisadores que estudam essa teoria.
Malan22 (apud VILLIERS, 1987) — nas conclusões de sua pesquisa realizada em 1986
nas redondezas da University of Stellenbosch (situada na África do Sul) — destaca que a
linguagem atua como uma parte extremamente importante para o entendimento da

22

MALAN, F.R.P. Onderrigstrategie vir die oorgang van partisiedenke na hierargiese denke in die klassifikasie
van vierhoeke: enkele gevallestudies [Teaching strategies for the transition of partition thinking to hierarchical
thinking in the classification of quadrilaterals: some case studies] (Internal Report No 3). Stellenbosch:
University of Stellenbosch, Research Unit for Mathematics Education, 1986.
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inclusão de classes23, a habilidade de percebê-la e a sua aceitação. O autor exemplifica seu
posicionamento, dizendo que as crianças respondiam “é” para a pergunta “O quadrado é um
retângulo?”, demonstrando que imaginavam a ideia de equivalência, não com a conotação
de um subconjunto. Malan percebeu diferença no entendimento dos pesquisados, quando,
após discutirem as propriedades das figuras, a pergunta incluía a palavra especial: “O
quadrado é um tipo especial24 de retângulo?”. Parecia-lhe que, assim, os pesquisados
compreendiam melhor a ideia de inclusão. Pôde-se perceber, nos protocolos dessa pesquisa,
que a forma da pergunta não era o único fator de compreensão, mas estava num contexto
no qual o investigador propiciava que o aluno pensasse nas propriedades das figuras,
relacionasse-as, verificasse se eram condições suficientes para que a outra figura fosse
considerada como um “tipo especial” (por possuir todas aquelas propriedades).

De acordo com Jaime Pastor (1994), na terceira fase de aprendizagem do modelo van
Hiele, a explicitação, o aluno deve manifestar por palavras ou por escrito os resultados que
obtiver, trocar experiências, discutindo-as com o professor e os demais estudantes. Essa fase
tem por objetivos propiciar que os alunos fiquem plenamente conscientes das características
e associações descobertas em relação ao objeto de estudo, assim como garantir a linguagem
técnica que corresponde ao tema.
Dessa forma, os estudantes têm de utilizar um vocabulário adequado para descrever
a estrutura com a qual estão trabalhando e devem aprender e garantir o vocabulário próprio
do nível. O tipo de trabalho a ser realizado é o de discussão e comentários a respeito dos
elementos, das propriedades, das relações e da forma com que se resolveram os exercícios,
entre outras propostas possíveis.
Ressalta ainda Jaime Pastor (ibid.), que essa fase de aprendizagem não deve ser
interpretada como situada temporalmente depois da segunda fase e antes da quarta, mas
como uma atitude permanente de diálogo e discussão nas diferentes fases de aprendizagem
em todas as atividades que o permitam essa atitude. Esse posicionamento aparece
nitidamente no trabalho da autora que não elaborou — na sequência de ensino que propôs
em sua tese de doutorado — atividades específicas para essa fase, entendendo que se deve
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O objetivo de Malan em sua pesquisa era investigar métodos de ensino que facilitassem a transição para
atingir a classificação hierárquica, considerando o modelo van Hiele de pensamento geométrico.
24
Grifo nosso
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exigir a justificação e a discussão entre os alunos ou entre o professor e alunos em todo
momento.
Em outras sequências didáticas elaboradas a partir do modelo van Hiele, a fase três é
a única a não ter atividades específicas, fazendo-se presente em todas as outras. Como
exemplo, há a proposta de Candido e Fernandez (2009, p.175), que justificam: “Não
apresentaremos atividades específicas da fase 3, pois, a exemplo do que se encontra em
trabalhos atuais de aplicação do modelo, a terceira fase deverá permear todas as outras”.
Outros autores apontam estarem relacionadas entre si as atividades de justificar e de
resolver problemas.
Segundo van Hiele (1990), a teoria de Selz25 é muito tentadora para aqueles que
consideram importante a aprendizagem de resolução de problemas para o ensino de
geometria, sendo a Conversação Didática um dos métodos didáticos elaborados para tentar
colocá-la em prática. O autor aponta que esse recurso foi adotado em investigações no
campo da Matemática por Mooy, Van Tonder y Boermeester. Tal recurso consiste numa
conversação durante a aula na qual o professor propõe que os alunos comentem suas
estratégias de resolução de problema, visando aprimorar a aprendizagem.
A Conversação Didática tem, em primeiro lugar, a função de modificar positivamente
a atitude dos alunos. Fá-los ver, claramente, que a tarefa atribuída está ao seu alcance e
para tanto vale a pena se esforçarem. Em segundo lugar, oferece-se um determinado
sistema de como chegar a planejar a estratégia de resolução de problemas e resolvê-los. É
possível que surja, então, certa compreensão no reconhecimento de problemas e suas
possibilidades de resolução. Isso suporia a formação de estrutura em um nível bastante alto.
Ainda que o desenvolvimento do aluno seja decorrente de uma série de fatores interrelacionados, e que cuidar de apenas um desses fatores seja insuficiente para atingir os
objetivos almejados no processo de aprendizagem, a estratégia da Conversação Didática
tem um valor importante que precisa ser considerado, como salienta o próprio van Hiele
(1990).

25

De acordo com Rozestraten (2004), Otto Selz foi docente na Escola de Mannheim. Suas pesquisas constituem
um trabalho pioneiro na área do pensamento. Pesquisou o papel das imagens no processo de pensamento
observando a maneira como as pessoas trabalham quando executam tarefas intelectuais.
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O autor apresenta ainda outro método baseado na teoria de Selz, que foi
apresentado por Bos y Lepoeter. Embora seja muito distinto do primeiro, também se baseia
na resolução de problemas, dedicando uma especial atenção à função da linguagem.
O importante a ser destacado neste trabalho não é a preferência por um ou outro
método de solução, mas, independentemente da forma adotada, a linguagem terá extrema
relevância e deve ser considerada na estratégia didática. Van Hiele (1990) descreve a
sequência em que se dá o processo da formação da compreensão em geometria:
1º – Produz-se uma estruturação do campo perceptivo26.
2º – Essa estruturação do campo perceptivo se relaciona a palavras diversas.
3º – O processo mental a respeito das figuras desenvolve-se cada vez mais no
terreno verbal. A estruturação perceptiva vai convertendo-se paulatinamente
em uma estruturação linguística. Resta a possibilidade de que algumas
palavras evoquem sempre uma estruturação perceptiva, mas isso não se dará
em todos os conceitos27.
4º – Cria-se certa autonomia28 na estruturação linguística. Certos
agrupamentos de premissas levam automaticamente a determinadas
conclusões, ou o inverso, certas conclusões levam automaticamente à busca
de certas premissas29.
O autor acrescenta que a compreensão é determinada após atingir as três primeiras
etapas; a quarta refere-se ao momento de atingir uma estrutura maior, uma compreensão
maior. As palavras agora são convertidas em bem comum e passam a atuar como ponto de
partida para os novos conhecimentos.
Assim, para se formar esse tipo de compreensão exige-se, em primeiro lugar, que o
campo perceptivo esteja suficientemente estruturado. O segundo fator importante para a
formação da compreensão é a linguagem. Uma palavra pronunciada evoca um grande
número de características e propriedades que os alunos já vivenciaram antes. Muitas vezes a
26

Para o autor não há importância para a aprendizagem se essa estruturação for ou não repentina.
Van Hiele indica SPAIER, A. La Pensée Concrète. Paris 1927 p. 130 e ss. e HÖNIGSWALD, R. Die Grundlagen
der Denkpsychologie. Leipzig-Berlin 1925. p. 33
28
Embora a versão em espanhol use o termo “autonomía”, o sentido que o autor confere a esse termo no
texto é de algo automático, sem reflexão, o que difere da conotação de autonomia usada neste trabalho, a qual
coincide com as ideias de Kohlberg.
29
Van Hiele cita DELACROIX, H. Les opérations intellectuelles, en: Nouveau Traité de Psychologie par G.
Dumas, Tomo V. Paris 1936 p. 93 y ss.
27

102

palavra não evoca uma única representação, mas diversas relações acumuladas pela
estruturação perceptiva, que podem servir de ponto de partida para raciocínios posteriores.
Os alunos percebem essas relações como evidentes, mas é a linguagem que permite a eles
utilizá-las.
Pimm (2002) aponta que o simples fato de o aluno expressar seus pensamentos em
voz alta faz com que eles se tornem mais claros e organizados; destaca ainda que o canal de
escuta e o de leitura (em silêncio) ativam processos mentais diferentes e que os dois
precisam ser trabalhados em sala de aula.
O autor exibe dois principais motivos para que os alunos falem na aula de
Matemática. O primeiro é a comunicação direta e o segundo consiste na reflexão a respeito
dos próprios pensamentos.
Incluem-se na comunicação direta o fato de o aluno comunicar uma ideia ao outro —
com a vantagem de o professor perceber as suas hipóteses — e o falar consigo mesmo para
organizar os seus pensamentos. Muitas vezes, quando algum conteúdo é difícil, falar em voz
alta ajuda o sujeito a entender o que está sendo estudado, embora as convenções sociais
escolares militem contra essas vocalizações e cultuem o silêncio para não atrapalhar os
companheiros.
A reflexão a respeito de seus próprios pensamentos auxilia a articulação de diversos
aspectos da situação envolvida, permitindo, para quem está expondo, clarear essas ideias e
seus significados, alcançando, assim, maior compreensão. Na fala, esses pensamentos se
exteriorizam notavelmente, o que permite que a própria pessoa atinja-os com mais rapidez.
Consideram-se importantes também as observações feitas pelos demais nesse momento.
Dessa forma, a presença de outras pessoas pode estimular quem está falando para que
reflita no que diz.
O autor destaca que só quando se descobre uma dificuldade na expressão do que se
quer dizer é que a pessoa se dá conta de que as coisas não são como pensava. A articulação
pode facilitar o processo de reflexão ao permitir um melhor acesso ao próprio pensamento.
Em um artigo escrito em 1982, Brown30 (apud PIMM, 2002, p.69) explorou as
diferenças de estilo e o propósito da “fala em classe”. Ela compara duas funções distintas da
linguagem falada: o discurso orientado à mensagem e o discurso orientado ao ouvinte.
30

BROWN, G. The Spoken Language, en CARTER, R. (ed.) Linguistics and the teacher, Routledge & Kegan,
Londres, 1982.
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Afirma que a primeira deve ser ensinada de maneira explícita na escola. A autora destaca
ainda que o benefício da conversação em sala não se deve ao seu aspecto quantitativo, pois
assim seria insuficiente como objetivo educativo.
Pimm (2002) realça a importância de as discussões serem algo mais que
conversações casuais, e de o professor trabalhar no sentido de aumentar as técnicas de
escuta ativa de seus alunos. É sua função também estimular tanto a escuta crítica quanto a
fluidez verbal da explicação.
O aluno precisa estar consciente de que há diferentes formas de ver as situações, e
que todas elas podem ser louváveis, por isso é necessário observar o resto do grupo para
ponderar se o que foi dito ficou ou não claro. Seu papel não pode ser passivo; a mudança de
postura pressupõe que ele passe a respeitar a importância da precisão na determinada
situação.
Há que se cuidar para que uma preocupação excessiva com respeito à forma da
comunicação oral ou em relação ao conteúdo do qual se está falando não faça com que os
alunos se desinteressem do assunto. A situação pressupõe uma negociação de significados
posta em comum diante dos diversos pontos de vista dos alunos. Assim, as exigências devem
procurar atender o nível em que eles estão, não demandando mais do que o grupo tem
condições de oferecer naquele momento. Cabe ao docente buscar uma forma de mesclar
esses elementos em conflito com os seus próprios propósitos e intenções.
O papel do docente em tal proposta pedagógica é o de mediador na construção dos
significados. Nessa construção é perfeitamente natural, como aponta Machado (2008), que
algumas das relações constitutivas dos significados sejam apresentadas aos alunos pelo
professor, o qual, como um mediador, deve negociar com eles, convencendo-os da
relevância dessas relações. O autor aponta ainda:
Não se pode pretender impor a percepção: é preciso negociar a abertura dos
sentidos por parte dos alunos. Na escola, a preocupação dominante tem sido a de
ensinar a ler, escrever e contar: na verdade, é preciso ensinar a observar, a ver, a
experimentar, a projetar, como há tanto tempo já registrou Leonardo da Vinci
(p.75).

O objetivo de incluir essas discussões na sala de aula é, portanto, propiciar que o
alunos construam significados matemáticos e tenham consciência de sua compreensão para
manter sob domínio o seu próprio processo de aprendizagem.
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5.3 A argumentação
A argumentação vai além da atividade de conversação em sala de aula. Além da
conversa entre pares — ou entre professor e alunos —, em uma discussão argumentativa o
esperado é que se chegue a alguma conclusão. A argumentação envolve a persuasão, o
convencimento do outro a respeito de suas próprias ideias. Ao final de um debate, almeja-se
que os envolvidos se posicionem a partir das alegações apresentadas e das reflexões que
elas promoveram.

A arte de bem falar e de argumentar — que surgiu na Grécia Antiga por volta de 427
a.C. — era chamada retórica. Nessa época, consolidou-se na prática a primeira experiência
de democracia da qual se tem notícia: os princípios do legislador Sólon. Era então
importante que os cidadãos dominassem a argumentação para falar nas assembleias
populares e nos tribunais. Os mestres vinham principalmente das colônias de Atenas para
ensinar essa arte; autodenominavam-se sofistas, sábios, aqueles que professavam
sabedoria. A retórica clássica baseava-se na diversidade de pontos de vista, no verossímil, e
não em verdades absolutas. Assim, a dialética e a filosofia da época aliaram-se contra ela e o
termo ficou decaído perante a opinião pública durante séculos. A partir da segunda metade
do século XX, a retórica foi amplamente reabilitada e beneficiada pelos estudos de outras
ciências, como a linguística, a semiótica, a pragmática e a análise do discurso (ABREU, 1999).
Entre 300 e 400 a.C., com Aristóteles, iniciou-se a caracterização das formas legítimas
de argumentação, contrapondo-se a outras aparentemente corretas, mas inadequadas, as
falácias. A lógica formal, diferentemente da retórica, não tinha como foco a arte de falar
bem, e sim a validade da argumentação. Segundo o filósofo, um argumento não passa de
“uma série de palavras em que, sendo admitidas certas coisas, delas resultará
necessariamente alguma outra, pela simples razão de se terem admitido as primeiras” (apud
MACHADO; CUNHA, 2005, p.31).
Na lógica aristotélica, considera-se basicamente a forma como os componentes de
um argumento são articulados, não os conteúdos das sentenças. Um argumento, na lógica
formal, é constituído de uma ou mais premissas, seguidas de uma conclusão. Tanto as
premissas quanto a conclusão são proposições, isto é, frases que podem ser classificadas
como verdadeiras ou falsas. A conclusão decorre da articulação das premissas.
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Assim, ao se assumirem determinadas considerações como verdadeiras, por meio da
lógica, atingir-se-á a conclusão, que decorre da consistência existente entre as premissas.
Quando essa articulação lógica é possível, o argumento é considerado coerente. Uma das
formas consideradas coerentes é:
Todo a é b
Todo b é c
Logo, todo a é c

Um argumento desse tipo, com duas premissas e uma conclusão, é chamado por
Aristóteles de silogismo. Para compor esses argumentos, ele definiu quatro proposições
categóricas, aquelas assertivas que não dão margem à dúvida:
Afirmação universal  Todo a é b
Negação universal  Nenhum a é b
Afirmação particular  Algum a é b
Negação particular  Algum a não é b

A preocupação, na lógica formal, é com a validade do argumento, não com a
veracidade de sua conclusão. O argumento é válido ou não válido, dependendo da relação
que se estabelece entre as premissas e a conclusão: a sua coerência. Se um argumento é
coerente, não há possibilidade de, a partir de premissas verdadeiras, a conclusão ser falsa.
Se a conclusão é falsa, há pelo menos uma premissa falsa, ou então o argumento não é
coerente.
O fato de um argumento válido nunca conduzir a uma conclusão falsa, caso as
premissas sejam verdadeiras, garante a confiabilidade no que está sendo dito. Por exemplo,
nos resultados da ciência, a lógica formal é o aval de que tais premissas — verdadeiras —
levarão necessariamente àquele resultado.

Na Idade Média havia sete artes liberais que vieram a ser consideradas como a
bagagem cultural necessária a uma pessoa educada. Essas matérias eram divididas em dois
grupos: o trivium e o quadrivium. Compunham o quadrivium a aritmética, a geometria, a
música e a astronomia, que eram diretamente relacionadas à matemática, caracterizando-se
por uma ginástica mental, uma preparação do espírito. A lógica, a gramática e a retórica
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constituíam o trivium, matérias diretamente associadas à língua grega e significavam uma
preparação para a vida prática (MACHADO, 1997b; EVES, 2004).
Pode-se perceber que a retórica e a lógica desde a Idade Média têm papéis
complementares na arte de falar bem. Ambas, porém, poderiam estar desvinculadas da
verdade. A arte de falar bem poderia se basear apenas no convencimento do outro ou na
validade do argumento.
Numa argumentação na vida cotidiana, diferentemente da retórica clássica e da
lógica formal, as pessoas necessitariam preocupar-se, entre outros aspectos, com a
veracidade da informação tanto para garantir a credibilidade do que se discute, quanto pelo
aspecto ético que essa argumentação implica.
Abreu (1999) aponta quatro condições para uma boa argumentação: 1) ter definida
uma tese e explicitá-la aos demais, pois muitas vezes a resposta que se procura não é de
conhecimento de todos, os quais não teriam como se envolver na busca da solução; 2) ter
uma linguagem comum com o público; 3) ter um contato positivo com o outro, incluindo
“saber ouvir” como uma das qualidades; 4) agir de forma ética. Apesar de o autor colocar a
ética como quarta condição, ressalta que ela é a mais importante de todas as qualidades,
pois, caso contrário, a argumentação seria sinônimo de manipulação. Destaca ainda que “o
fato de agirmos com honestidade nos confere uma característica importante em um
processo argumentativo: a CREDIBILIDADE” (p.40).
Mesmo nos dias atuais, quando na linguagem informal a preocupação com a forma
do argumento não é o foco principal, Toulmin (2006, p.31) aponta que os argumentos
apresentam características comuns, independentemente da área a que pertençam:
... ao caracterizar as diferentes situações que se podem criar quando se expõe um
argumento justificatório, pode-se, com muita certeza, achar exemplos em muitos
campos diferentes. Encontram-se todas as várias fases - primeiro, expor as
soluções-candidatas que requerem consideração; em seguida, encontrar uma
solução específica inequivocamente indicada pela evidência, com a exclusão de
algumas das possibilidades iniciais, à luz dos indícios, e o resto - quer nosso
argumento diga respeito a assuntos de Física ou de Matemática, de Ética ou de
Direito, ou mesmo que se trate de um acontecimento do dia-a-dia. Seja em
discussões judiciais, seja nas extrajudiciais, observam-se semelhanças básicas de
procedimento, em muitos campos; e, dado que a forma dos nossos argumentos
reflete as semelhanças de procedimento, nos mais diferentes campos
encontraremos formas semelhantes de argumento.

A argumentação encontrada nesses diversos campos é a informal, a qual engloba a
lógica formal no que diz respeito à necessidade do encadeamento de ideias para justificar as
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inferências e conclusões envolvidas na discussão. Considerar a necessidade do
encadeamento lógico não significa, no entanto, adotar a forma estrita do argumento formal:
as premissas em forma de proposição categórica antecedendo a conclusão. Significa, sim,
expressar asserções que conduzam à determinada inferência, justificando o posicionamento
explicitado por quem as apresenta.
Assim, em uma argumentação do cotidiano, considerar a coerência de um argumento
e a veracidade das premissas que o compõem formam o equilíbrio necessário para que se
atinja o objetivo: convencer o outro usando proposições lícitas. Não é o convencimento pelo
convencimento, mas o uso da palavra para a busca do bem comum.
A flexibilidade que a argumentação informal apresenta tem a vantagem de tornar o
diálogo mais natural, mais espontâneo; entretanto, a pessoa que argumenta corre o risco de
incorrer em falas subjetivas.
Ao se argumentar no dia a dia, é comum, por exemplo, algumas premissas ficarem
implícitas. Um argumento com uma premissa implícita, ou mais de uma, é chamado de
entimema. O uso de um entimema pode tanto potencializar o efeito do argumento quanto
causar equívocos, conforme apontam Machado e Cunha (2005, p.64):
Algumas vezes a não explicitação de certas suposições, consideradas óbvias, visa a
uma simplificação do argumento, tendo em vista aumentar a sua força, seu poder
de convencimento. Ao deixar premissas implícitas, no entanto, abre-se a
possibilidade de desvios ou de mal-entendidos que somente o exercício do
pensamento crítico pode filtrar.

Esses desvios, apontados pelos autores, são comuns na linguagem cotidiana. Um
outro exemplo seria a negação de uma proposição: negá-la não é a mesma coisa que afirmar
algo diferente dela. Assim, a negação de “choveu hoje” seria “não choveu hoje”, e não a
frase “hoje fez sol”. O caso de ter chovido não implica que, em determinado momento do
dia, possa também ter feito sol. Muitas vezes, porém, aquele que argumenta supõe as
alternativas se excluírem, o que nem sempre é cabível. O fato de haver apenas duas
alternativas possíveis — ou sol ou chuva — seria próprio de um dilema, o que será discutido
no tópico a seguir.
Há quem entenda que demonstração lógica e chegar a conclusões na “vida normal”
sejam fatos distintos. Porém, questões como provar, corroborar, ou justificar no dia a dia —
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alegações e conclusões mais corriqueiras — eram indissociáveis para Aristóteles, aquilo que
qualquer um poderia fazer (TOULMIN, 2006).
Abraham Moles (1998) ressalta a importância de se diferenciar a ciência formalizada,
daquela em vias de se fazer, os processos heurísticos do raciocínio e da criação intelectual.
Nessa perspectiva, um dos procedimentos da Ciência — o mais aparente, segundo o autor —
é o da demonstração. Independentemente do assunto estudado, a demonstração apresenta
um aspecto psicológico a ser considerado. O autor explicita que “demonstrar um fato é
construir um sentimento de evidência deste em um indivíduo receptor, comunicando-lhe
uma mensagem cujos elementos formam uma série de evidências elementares” (ibid., p.37).
A evidência final de uma demonstração é construída pelas evidências elementares,
pelas lógicas e pelo conceito de construção. As evidências elementares resultam de ordens
psicológicas variadas, como coerção lógica elementar, coerção sensorial (percepção), prova
proveniente de crença intuitiva, valores do indivíduo, etc. A lógica é a operação de encadear
um elemento de evidência a outro por meio da linguagem. A construção, portanto, é mais
do que reunir os elementos; é a complexidade do todo formado que vai além da soma das
suas partes. Moles (1998) ressalta que essa construção é a “boa forma” da Gestalttheorie.
O valor de uma demonstração, para o autor, é o da convicção realizada no espírito do
receptor, que implica tanto a qualidade dos elementos empregados quanto a solidez da
construção feita. Nesse sentido, o que está em jogo não é tanto a rigidez do processo, mas,
em termos psicológicos, o conjunto das evidências apresentadas.
Para que a mensagem veiculada faça sentido, Moles apresenta ainda a necessidade
de se tomar cuidado com o repertório de conhecimentos e de conceitos que precisa ser de
domínio dos participantes da conversa, constituindo o conjunto das evidências elementares.
Esse autor cria uma matriz dos conhecimentos comuns que deve ser levada em conta ao se
considerar o diálogo, seja uma explicação, uma “mostração”, uma demonstração ou um
comentário. Esta matriz (quadro 5) apoia-se em conhecimentos comuns distintos que
podem ser facilmente enumerados em linhas gerais:

Professor
universitário

Engenheiro
especializado

Professor de
ensino
secundário

Estudante

Técnico

Aluno

Transmissor

Receptor

Especialista
reconhecido no
assunto
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Aluno
Técnico
Estudante
Professor de ensino
secundário
Engenheiro especializado
Professor universitário
Especialista reconhecido no
assunto
Quadro 5 – Matriz de comunicação pedagógica (adaptada)
Fonte: Moles, 1998, p.41

Essa matriz aponta claramente que o diálogo dependerá das pessoas envolvidas.
Assim, a fala de um professor direcionada a um aluno será diferente da conversa que esse
professor estabelecerá com um técnico. O argumento utilizado precisa estar de acordo com
as possibilidades de entendimento do interlocutor, para que o diálogo atinja seu objetivo:
apresentar a melhor alternativa para determinada situação na perspectiva de todos os
participantes da conversa.
Pimm (2002), ao discutir a linguagem matemática na sala de aula, indica que uma
série de atividades manejadas de forma adequada pode levar a uma discussão e negociação
de significados. Essa conversação precisa, portanto, ser orientada a um fim definido que
deve estar claro tanto ao professor quanto ao aluno.
O autor ressalta ainda que as chamadas em favor do aumento das discussões não são
novas e que têm sido tônica geral de muitos informes sobre o ensino da matemática durante
ao menos os últimos cem anos.
O informe Cockcroft31 é um desses que assinala a discussão dever ocupar um papel
mais amplo no ensino da matemática: “o ensino das matemáticas em todos os níveis deve
incluir oportunidades para... a discussão entre professor e alunos e entre os alunos mesmos”
(apud PIMM, 2002, p.79).
31

É um documento elaborado por uma equipe educacional do governo britânico na década de 80.
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As discussões, neste trabalho, são defendidas como um dos meios que possibilitam a
tomada de consciência dos alunos em relação a questões vistas em momentos anteriores.
Para emitir suas opiniões e defender seus pontos de vista, os alunos têm de organizar as
ideias que possuem, de forma a ficarem claras aos colegas, o que facilita, muitas vezes, que
se tornem mais explícitas a si mesmos. Outro aspecto relevante nessas discussões é a
possibilidade de se ouvirem percepções diferentes das próprias e de se observarem aspectos
não percebidos anteriormente. A contraposição de ideias pode desencadear um
desequilíbrio no sujeito, provocando-o para que amplie sua visão a respeito de determinado
assunto.
Van Hiele (1990) destaca a necessidade de reflexão e da criação de um conflito
cognitivo para o desenvolvimento de um nível ao outro, no ensino da geometria. Não
propõe, porém, uma única atividade que propicie essa questão, mas aponta uma série de
ações que ajudem nesse processo. É certo que o professor por si só não tem como fazer o
aluno mudar de nível, mas há uma série de circunstâncias que levam este aluno a sentir
necessidade de argumentos mais refinados e buscar uma reestruturação de seu
pensamento.
Como já apontado, a importância da linguagem — tanto a argumentação quanto o
desenvolvimento de um vocabulário específico da geometria — é um dos aspectos que
precisa ser considerado para o avanço do pensar geométrico dos alunos.
Há que se ressaltar que a estruturação linguística não está necessariamente
ordenada de forma lógica; o professor, portanto, deve atuar de forma a encaminhar
intencionalmente o aluno nessa direção. É por meio da educação que as crianças vão se
habituando a pensar de forma lógica.
Em diversos estudos percebe-se que o professor, por meio de seus questionamentos,
atua não somente para identificar o raciocínio do sujeito, mas para promover ao mesmo
tempo o desequilíbrio necessário ao desenvolvimento, como mostra a pesquisa a respeito
de medição de ângulos descrita a seguir.
Sharp e Hoiberg (2001) narram uma atividade de medição de ângulos concebida para
estimular o sujeito que se encontra no nível 2 do modelo van Hiele. Os estudantes
precisavam determinar a medida dos ângulos internos de seis polígonos, sem o uso de um
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transferidor, mas com acesso a Pentablocks32. As autoras apresentam o diálogo entre Luke
— aluno que terminou a 5ª série — e a pesquisadora Hoiberg.
Inicialmente Luke contestou que não poderia fazer isso sem o transferidor. Logo em
seguida lembrou-se de algo que aprendeu num curso de verão — que o número de lados de
um polígono subtraído de dois e multiplicado por 180 resulta na soma dos seus ângulos
internos. O aluno, então, fez o cálculo para o primeiro polígono, que era um pentágono
regular, e marcou 108° em cada um de seus ângulos.
Quando a pesquisadora perguntou como Luke sabia que eram congruentes, ele
respondeu “parecem iguais”. Diante dessa alegação, de nível zero, e supondo que ele
pudesse dar uma explicação mais sofisticada, a pesquisadora questionou como tinha essa
certeza. A partir do questionamento, Luke reconheceu que sua resposta era insuficiente e
posicionou um bloco no formato de pentágono sobre a figura desenhada, rotando-o cinco
vezes para certificar-se de sua regularidade. A nova resposta, de que os ângulos eram iguais,
é uma justificativa de nível 1.
A pesquisadora continuou questionando o aluno, pedindo que ele explicasse por que
a fórmula que tinha mencionado anteriormente funcionava: (n - 2) x 180°
O aluno desenhou o pentágono (figura 15), dividiu-o em triângulos, usou a noção
euclidiana de que os ângulos de um triângulo somam 180° e completou seus cálculos
explicando a fórmula para aquele pentágono. Não generalizou, no entanto, essa justificativa
para todos os pentágonos. Sharp e Hoiberg (2001) destacam que talvez uma questão
apropriada pudesse tê-lo estimulado a apresentar uma justificativa de nível 2.

Figura 15 – Primeiro desenho de Luke para demonstração da fórmula
Fonte: Sharp e Hoiberg, 2001, p.434.
32

Pentablocks é um material manipulável que tem peças em seis formatos diferentes e, de acordo com
Berman, Plumer and Scheuer (apud SHARP; HOIBERG, 2001), pode ajudar o estudante desenvolver conceitos
geométricos.
Berman, S.; Plummer, G. A.; Scheuer, D. Investigating Mathematics with Pentablocks. White Plains, N.Y.:
Cuisenaire Co. of America, 1998.
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Na primeira tentativa Luke encontrou uma fórmula equivalente algebricamente, mas
não a mesma que havia mencionado anteriormente.
(n x 180) – 360
Ao se dar conta dessa diferença, fez outras tentativas de desenho (figura 16 e figura
17) e chegou a conclusão de que sempre um polígono convexo pode ser decomposto em
dois triângulos a menos do que o número de seus lados.

Figura 16 – Segundo desenho de Luke para
demonstração da fórmula
Fonte: Sharp e Hoiberg, 2001, p.436.

Figura 17 – Desenho feito por Luke do polígono
de nove lados
Fonte: Sharp e Hoiberg, 2001, p.436.

Nesse exemplo de Sharp e Hoiberg, pôde-se ver a intervenção do professor, por meio
de perguntas que propiciaram ao aluno voltar à sua resposta e verificá-la. Na continuação do
artigo, as autoras apresentam também as justificativas do aluno, que, após esses desenhos,
apresentou alegações de nível 2 de raciocínio do pensar geométrico. Nessa explanação fica
clara a necessidade de o aluno precisar tomar consciência da sua ação para explicitar e
justificar o resultado encontrado.
O fato de o professor fazer questionamentos, assim como a discussão entre pares,
possibilita que o aluno precise expressar melhor seu pensamento para que seja entendido
pelos outros.

Nasser e Tinoco (2003) apontam que o modelo van Hiele tem estreita ligação com a
habilidade de justificar em matemática. Uma vez que, nos dois primeiros, os alunos não
duvidam de suas observações empíricas, isto é, satisfazem-se com as situações que analisam
sem a necessidade de validá-las, um trabalho que desenvolvesse as habilidades em
argumentação e provas facilitaria o alcance do terceiro nível. Apontam ainda que Senk
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encontrou uma alta correlação entre os níveis van Hiele atingidos, o desempenho em
resolver problemas geométricos, e a habilidade em escrever provas em geometria.
As autoras afirmam que alguns pesquisadores enfatizam a função da prova como
preparação para o domínio do processo dedutivo. Não é necessário, portanto, que o aluno
da escola básica domine a prova formal — parte das hipóteses e, por meio do
encadeamento de raciocínio e resultados conhecidos ou teoremas, atinja o resultado
verdadeiro, a tese. Há, segundo elas, pesquisadores33 que defendem a prova ingênua, ou
seja, uma argumentação aceitável em que o nível de rigor depende da idade do aluno.
Galbraith34 é outro pesquisador apontado por Nasser e Tinoco (2003). Ele apresenta
uma lista de componentes necessários para a compreensão, construção e avaliação das
provas: a) entender e ser capaz de checar uma variedade de casos particulares; b) detectar e
utilizar um princípio externo relevante para a argumentação; c) utilizar uma cadeia de
inferências a fim de se convencer do resultado a ser alcançado; d) reconhecer o domínio de
validade de uma generalização; e) interpretar corretamente condições e afirmativas; f)
apreciar e perceber a distinção entre implicação e equivalência; g) reconhecer a
arbitrariedade e propriedades de uma definição; h) ser capaz de analisar uma prova como
meio de expor os detalhes de um argumento. Essas habilidades, desenvolvidas ao longo da
escolaridade, auxiliam o aluno a argumentar satisfatoriamente e, portanto, a atingir o
processo dedutivo.
A argumentação em sala de aula pode ser percebida tanto em seu caráter mais
formal, a serviço de uma demonstração ou prova — obviamente no nível de escolaridade do
aluno —, quanto em situações de explicitação entre pares, para a tomada de consciência e
percepção de outras perspectivas.
Outro autor que assinala ser algumas vezes “difícil para o professor deixar de dar
ênfase a provas” é Hoffer (1981). Ele indica, porém, que há outras habilidades, de natureza
geométrica, de igual importância, apontando cinco áreas de habilidades básicas — visuais,
verbais, de desenho, lógicas e aplicadas — que precisariam ser trabalhadas nos cursos de
geometria. Em relação às verbais, enuncia que provavelmente a geometria seja o campo da
matemática em que mais se salienta o uso da linguagem. Além do extenso vocabulário, há
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As autoras citam Gila Hanna (1990), Canadá e Nicholas Balacheff (1988), França.
GALBRAITH, P. (1981) Aspects of prooving: a clinical investigation of process. Education Studies in
Mathematics, 12, 1-28.
34
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postulados e proposições que descrevem propriedades de figuras e suas relações. Exige-se
também do aluno que escreva as suas próprias demonstrações.
Uma das necessidades de se desenvolver a habilidade verbal decorre do fato de que
muitas vezes o aluno parece entender algum conceito, mas não consegue expressar a sua
ideia, ou a manifesta de maneira imprecisa.

Para Abreu (1999), a pessoa que fala, num processo argumentativo, é a única
responsável pela falha da comunicação.
Entretanto, embora a clareza dos argumentos seja um aspecto facilitador para a
compreensão entre as pessoas, apontar um único responsável pela comunicação é uma
posição a ser questionada. Ou seja, nessa posição estaria pressuposta a ideia de que o peso
do diálogo centrar-se-ia em uma das pessoas, mais do que nas outras. A argumentação,
entendida aqui como forma de defesa de diferentes pontos de vista, colocaria todos os
participantes do debate em igualdade de condições por assumirem simultaneamente o
papel de falar e escutar.
O desequilíbrio entre os componentes da discussão dependeria dos participantes
envolvidos. Assim, numa polêmica a respeito de algum tema, por exemplo, um conteúdo
matemático ou uma questão de justiça, a qualidade dos argumentos dependerá do grau de
desenvolvimento de aprendizagem do sujeito em relação ao tema.
Se por um lado essa assimetria pode dificultar o processo de argumentação, gerando
possíveis incompreensões, por outro, é essa divergência que poderá favorecer a riqueza do
processo: a diversidade de opiniões propiciará que se vislumbrem aspectos não pensados
anteriormente. A diferença da estrutura do argumento poderá causar o conflito cognitivo
tão necessário para o avanço na aprendizagem. O termo estrutura do argumento poderia ser
explicado como as manifestações do pensamento que assumem formas diferentes de
acordo com o nível de desenvolvimento em que cada aluno se encontra. Há que se
considerar que, se os níveis de desenvolvimento entre os sujeitos forem muito discrepantes,
será difícil que a comunicação se efetive e que ocorra o desequilíbrio cognitivo necessário à
aprendizagem. Vê-se, portanto, a importância de o diálogo acontecer dentro das
possibilidades de entendimento dos participantes da discussão, como indica a “matriz”
idealizada por Moles. Observa-se que esse cuidado — com os níveis dos argumentos — foi
apontado tanto por van Hiele quanto por Kohlberg em suas respectivas teorias.
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Para que a compreensão de um argumento — formal ou não — seja possível, faz-se
necessário que o sujeito tenha a capacidade de perceber a inclusão de classes. Pode-se
exemplificar com o seguinte argumento:
 Todo quadrado é um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos e quatro
ângulos retos.
 Todo quadrilátero com dois pares de lados paralelos e quatro ângulos retos é um
retângulo.
 Logo, todo quadrado é um retângulo.

Esse argumento só pode ser entendido quando se compreende a inclusão de classes,
isto é, quando se percebe que o quadrado é simultaneamente quadrado, quadrilátero e, de
acordo com esse argumento, um retângulo. Segundo o modelo van Hiele, é só na terceira
etapa de desenvolvimento que o aluno consegue compreender essa inclusão.
Inclusão de classes não é um conteúdo específico de geometria; é uma capacidade a
ser desenvolvida por todos. Piaget desenvolveu provas que verificavam o momento em que
as crianças conseguiam considerar a simultaneidade de um objeto pertencer a um conjunto
e um subconjunto. Por exemplo, mostra-se à criança um ramo com rosas e margaridas e
questiona-se se há mais margaridas ou flores. Só a partir do momento em que a criança
compreende a inclusão de classes é que percebe haver mais flores, pois as margaridas
pertencem à classe das flores, juntamente com as rosas35.

Como visto, está implícito no processo de argumentação, a persuasão: a tentativa de
convencer o outro de que determinado posicionamento é melhor do que a posição
divergente. Concorda-se com Teixeira (2009) que não é qualquer discurso voltado ao
convencimento que pode ser considerado argumentativo. Um aspecto marcante desse
discurso é o “direcionamento de um ponto de vista a partir da presença do ponto de vista do
outro, acompanhado de justificativas voltadas para convencer esse outro sobre determinada
conclusão” (p.57).
A autora complementa que um discurso argumentativo envolve um diálogo voltado
para o convencimento, que se apresenta como uma sequência intercalada de exposições de
pontos de vista fundados em justificativas. Vale ressaltar que essas justificativas farão ou
35

Essa prova pode ser encontrada na íntegra em Visca (1997).
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não sentido aos interlocutores de acordo com seus valores. Como aponta Abreu (1999), em
um processo persuasivo, a maneira como os valores são hierarquizados por cada um chega a
ser, algumas vezes, até mais importantes do que os valores em si.
Percebe-se, então, que, no processo de argumentação, dois aspectos são relevantes
nas tomadas de posição: os valores36 de cada um e o seu desenvolvimento em relação ao
tema debatido.
O conhecimento do tema é importante para que cada um elabore o seu juízo a
respeito do assunto e se posicione. Ao mesmo tempo, a própria discussão contribui para que
esse conhecimento seja revisto e ampliado, visto que “esse gênero de discurso é um ato
social de mediação de ideias, de partilha e construção de conhecimento” (TEIXEIRA, 2009,
p.58).
Nesse processo de persuasão, enunciar valores que contrariem o interlocutor pode
não ser muito produtivo, pois, dependendo do seu parecer diante de um argumento, o outro
pode não conseguir ouvir a mensagem veiculada. Descobrir-se-á a hierarquia de valores de
um indivíduo pela intensidade de adesão a determinado valor. Por exemplo, se para
determinada pessoa o fato de “não levar desaforo para casa” for um valor maior do que o
respeito ao outro, argumentos que defendam o valor do respeito podem não ser ouvidos de
imediato no caso de essa pessoa ter sido agredida verbalmente; isto é, o envolvimento
afetivo de ser uma vivência pessoal relacionada a um valor central muitas vezes impossibilita
que essa pessoa observe a outra perspectiva. Nesse caso, discutir inicialmente o valor do
respeito ao outro relacionando-o a outras situações — não à vivência de uma situação de
insulto — pode ser mais eficaz para propiciar a reflexão. Assim, seria uma vantagem
conhecer o interlocutor: suas histórias, seus desejos, o que o está motivando
intrinsecamente. Esse conhecimento do outro, pode influenciar a escolha das palavras na
busca de ser ouvido, isto é, das justificativas apresentadas durante a argumentação.
Persuadir, no entanto, como aponta Abreu (1999, p.91) não é tentar provar a nossa razão e
nem impor a nossa vontade aos outros.
Persuadir é, em primeiro lugar, preocupar-se em ver o outro por inteiro, ouvi-lo,
entender as suas necessidades, sensibilizar-se com seus sonhos. É motivar o outro
a fazer o que queremos, mas deixando com que ele faça isso com autonomia.
Afinal, as pessoas não são máquinas esperando ser programadas. Se quisermos
persuadir as pessoas, controlando-as com recompensas e ameaças, estaremos
36
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apenas manipulando-as ou coagindo-as. É importante também que nos
preocupemos em saber que elas têm a percepção de que estão mantendo a sua
autonomia. É preciso que elas sintam que suas ações são frutos de sua própria
escolha. É preciso que elas tenham certeza de que ganham algo com aquilo que
nós também ganhamos. É saber falar menos de si e do que se quer, e mais do outro
e do que é importante para ele.

Dessa maneira, as atividades de argumentação em sala de aula não têm o objetivo de
fazer os alunos chegarem à ideia do professor, mas, sim, que consigam ouvir outras
perspectivas, analisar as várias alternativas, encadeá-las logicamente, e desenvolver a
capacidade de escolha a partir dessa análise. Espera-se que o aluno não leve em conta
somente o aspecto afetivo que a situação suscita.
A atividade de argumentação em sala de aula tem sido estudada por pesquisadores
de várias áreas do conhecimento. Carmo e Carvalho (2009) apontam que pesquisas em
Ensino de Ciências37 têm mostrado que a habilidade para compreender os temas propostos,
os procedimentos de raciocínio e a atribuição de significados são aspectos que têm sido
promovidos quando as oportunidades de conversação e de argumentação durante as aulas
são aumentadas.

Um outro tipo de situação que exige argumentação, encontrado no dia a dia das
pessoas, são os dilemas.
Conforme foi apresentado no capítulo três, um dilema caracteriza-se pela ausência
de uma conclusão evidente. As duas premissas, em geral, apresentam-se como alternativas
de igual importância, podendo ser ambas inaceitáveis ou desejáveis. Em um debate que
envolva duas opções desagradáveis, a conclusão não será conveniente àqueles que optaram
por qualquer delas; se as opções forem desejáveis, abre-se mão de uma alternativa desejada
em detrimento de outra. Logo, o interlocutor terá de eleger como verdadeira ou como
melhor escolha uma das duas premissas.
Ater-se às duas opções de um dilema é uma polarização, isto é, opta-se por água ou
vinho, eliminando-se as nuances intermediárias ou alternativas paralelas que poderiam
facilitar a tomada de decisão: encontrar uma alternativa mais amena.
Didaticamente, ao se apresentar um dilema há a exigência de que o aluno mobilize
uma série de recursos na escolha de sua conclusão. O processo de argumentação não levará
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em conta somente o encadeamento das premissas, pois as ideias apresentadas não
conduzem naturalmente a uma resposta lógica apenas pela forma. Nesse processo, os
valores pessoais são ativados. A partir da hierarquização desses valores é possível, então, o
sujeito optar por aquilo que ele considera mais importante.
O contradilema é, de acordo com Machado e Cunha (2005, p.66), uma das formas de
contrapor um dilema. Os autores exemplificam com o dilema: “Ou trabalho, ou estou ocioso.
Se trabalho, não me divirto; se estou ocioso, não ganho dinheiro. Portanto, ou não me
divirto ou não ganho dinheiro”. O contradilema neste caso seria: “Ou trabalho, ou estou
ocioso. Se trabalho, ganho dinheiro; se permaneço ocioso, divirto-me. Portanto, ou ganho
dinheiro ou me divirto”.
Um exemplo clássico de contradilema foi o de Eulato, no século V a.C., na Grécia. Seu
mestre, Protágoras, aceitou ensinar a ele a arte de advogar, de forma que os honorários
fossem pagos quando o aluno ganhasse sua primeira causa. Após o término dos estudos, o
discípulo protelou o início de sua atividade profissional. Assim, não precisaria pagar o que
devia. Protágoras moveu uma ação na qual argumentava que caso o ex-aluno perdesse
deveria pagá-lo, por determinação da justiça; se a ganhasse, também deveria pagá-lo, uma
vez que esse era o acordo inicial. Eulato, que aprendeu bem a arte de argumentar,
apresentou seu contradilema: caso ganhasse a causa, não precisaria pagar seu mestre, por
decisão do tribunal; se a perdesse, não o faria, pois ainda não teria atingido a sua primeira
vitória, conforme o acordo firmado.
Na visão de Protágoras as duas opções levam ao pagamento, porém, de acordo com
o contradilema de Eulato as duas alternativas o isentam do compromisso.
Dessa forma, apresentar um contradilema muda a perspectiva, mas não exclui a
situação de impasse na qual a pessoa se encontra; leva-a a observá-la a partir de outros
critérios de escolha.
No dia a dia, desmontar um dilema em situações que o compõem pode ser uma boa
alternativa. Diante de um fato mais complexo, como aponta Machado (2011), os trabalhos
com dilemas morais podem funcionar como um conveniente degrau para ultrapassar as
bifurcações; desmembrar um dilema possibilita fazer pequenas escolhas que exponham
pares de opções, facilitando a tomada de decisão em determinada circunstância. O autor
ressalta que trabalhar essas simplificações como forma de saída para uma situação complexa
pode revelar as múltiplas perspectivas que se escondem atrás de apenas duas alternativas,
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preparando o aluno espiritualmente para a vida.
Ambas as alternativas, os contradilemas e os desmembramentos dos dilemas, podem
auxiliar a percepção de novas possibilidades diante de uma situação inicialmente vista como
intransponível.

5.4 A discussão de dilemas morais
O objetivo de uma reflexão proposta aos alunos precisa estar nítido para o professor.
Um conto de fadas, por exemplo, traz claramente as noções de bem e de mal. Ao entrar no
mundo das regras, é muito importante que as crianças façam a distinção entre bem e mal,
certo e errado, pois elas precisam dessas referências apresentadas pelos adultos, pela
sociedade, e também pelas histórias a respeito de atitudes que afetam as relações entre as
pessoas.
Em geral, nos contos de fadas, o bem vence o mal, como se passasse a mensagem de
que o bem leva sempre a um final feliz. Infelizmente, a vida não recompensa sempre o bem;
em muitas situações não há uma distinção tão evidente entre o certo e o errado. Na moral,
assim como na matemática, as situações surgem com uma complexidade muito maior do
que nos contos de fadas, apesar de eles cumprirem tão bem seu papel na primeira infância.
É preciso aprender a enfrentar uma circunstância complexa e, muitas vezes, o caminho pode
ser a simplificação dessa condição, como aponta Machado (2007, p.43):
E tal como precisamos de contos de fadas em que o bem e o mal são facilmente
discerníveis, também precisamos das simplificações que as abstrações matemáticas
representam, como referências, como elementos norteadores para o
enfrentamento das situações mais complexas que a realidade continuamente nos
apresenta.

As simplificações de abstrações matemáticas, assim como os desmembramentos dos
dilemas citados anteriormente, são recursos para lidar com temas complexos encontrados
tanto na escola como no cotidiano. Aprender, porém, a lidar com a complexidade também é
importante. Didaticamente, propor uma discussão de dilemas morais coloca o aluno diante
da dificuldade de precisar escolher uma de duas alternativas de igual relevância. Além de
ajudar a construir um repertório de como lidar com a realidade, essa atividade costuma
gerar um conflito cognitivo desencadeador do desenvolvimento do juízo moral.
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A partir de seus estudos a respeito de desenvolvimento moral, Blatt e Kohlberg
criaram, em 1975, a técnica de discussão de dilemas morais em grupo, que visa estimular a
maturidade do julgamento moral. A técnica — que surgiu resultante da modificação dos
procedimentos de pesquisa empregados por Kohlberg para identificar o juízo moral das
pessoas — consistia em criar grupos de dez a doze pessoas em diferentes estágios de
desenvolvimento moral para a discussão de dilemas. Os próprios autores e outros
pesquisadores38 atribuem a esse recurso a possibilidade de desencadear o avanço de um
estágio moral a outro; consideram, portanto, como uma das formas de intervenção
educativa que visam o desenvolvimento moral do indivíduo.
No trabalho com a “Comunidade Justa”, segundo Biaggio (1997, p.53), Kohlberg e
colaboradores resgataram a posição teórica de Durkheim, cuja ênfase era a construção
sólida do espírito de comunidade na sala de aula. A autora aponta ainda que:
Durkheim evidenciou que a escola dá instrução moral não apenas em seu currículo
explícito, mas também através de seu "currículo oculto". O "currículo oculto" de
uma escola consiste de suas regras e procedimentos disciplinares, estrutura de
autoridade, distribuição de prêmio e castigo, e normas e valores compartilhados.
Durkheim conseguiu transformar o currículo oculto em um processo intencional de
educação moral.

Assim, esses autores destacam que o ambiente instaurado em sala de aula, “a ligação
social, o cuidado com os outros e com o grupo são fundamentais para a educação moral”
(BIAGGIO, 1997, p.53). A discussão de dilemas é um fator relevante quando há condições
para, de fato, os envolvidos no debate refletirem a respeito dos valores morais que estão em
análise.

No caso de Heinz, proposto por Kohlberg — já apresentado no capítulo três (a
história de um marido que, ao esgotar todas as possibilidades possíveis de arranjar dinheiro
para a compra do único medicamento que salvaria a vida da sua esposa que está morrendo,
opta por roubá-lo) —, o dilema caracteriza-se pela necessidade de escolha entre salvar a
esposa ou preservar o bem (o remédio) de propriedade do farmacêutico.
Em uma proposta pedagógica, os dilemas são apresentados ao grupo como pequenas
histórias que expõem conflitos de valores para um ou mais personagens. As narrativas
podem ser de origens diversas — vídeos, gibis, literatura ou simplesmente a explicação oral
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de uma história —, embora o habitual seja apresentá-las mediante um texto escrito que se
distribui entre os participantes da discussão. Lind (2010) recomenda que essas narrativas
ocupem apenas meia página.
Para garantir a compreensão da história, há recursos, entre eles, a entrega do dilema
por escrito, a dramatização, ou o desenho da situação. Em qualquer uma dessas maneiras há
que se criarem condições de o aluno registrar sua opinião individual antes da discussão
propriamente dita.
Os autores preveem uma sequência de passos para essa discussão. Puig39 (1998b,
p.60) propõe quatro fases:
Na primeira, após apresentar o dilema aos alunos e alunas, estes devem lê-lo e
compreendê-lo corretamente; na segunda, adotarão uma primeira postura
individual e irão confrontá-la com as de seus colegas; a terceira fase consiste na
discussão propriamente dita do dilema moral, discussão dirigida a produzir,
examinar e comparar razões; e na quarta fase se voltará de novo a repensar
individualmente a própria postura e a precisar as mudanças que foram
experimentadas e os novos pontos de vista adquiridos.

Cada narrativa mostra uma situação que apresenta duas soluções — qualquer uma
delas em igualdade de condições — e requer, a partir do debate, que cada participante faça
uma escolha entre dois valores desejáveis, dois valores morais. No dilema de Heinz, por
exemplo, os participantes do debate se veem diante do conflito entre defender o valor vida
ou o valor propriedade.
Independentemente da procedência do dilema com o qual se vá trabalhar em sala de
aula, Puig (1998b) aponta elementos essenciais para a sua elaboração: definir com clareza o
seu âmbito, definir um protagonista, propor temáticas morais, propor uma escolha,
perguntar ”o quê” o protagonista deveria fazer e o “porquê” de fazê-lo. Além dessas, outras
perguntas poderiam ainda ser formuladas.
Afora a importância de o tema ser conhecido pelos estudantes, definir um âmbito
claro significa deixar evidente o que se quer debater, evitando-se outras tramas que desviem
a discussão do seu foco principal. Problemas paralelos dentro da mesma história poderiam
dispersar o foco do objeto de discussão do fato conflitivo e empobrecer a reflexão a respeito
dos valores desejáveis.
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A narrativa proposta precisa ter um protagonista — um ou mais personagens que
vivenciam o conflito do dilema. É esse personagem que elege a atitude a ser tomada na
situação apresentada e indica os motivos que o levaram a essa escolha.
Embora seja possível elaborar dilemas contemplando diversos assuntos, somente
aqueles com temas morais serão adotados quando o objetivo for o desenvolvimento do
juízo moral. O conteúdo escolhido — a moral — pode ser desenvolvido a partir de questões
propiciadoras de conflitos de interesses pessoais e sociais e que exijam ser a escolha de cada
um, consciente e responsável.
A situação proposta no debate enuncia necessariamente duas alternativas pautadas
em valores morais defensáveis, pois, caso uma delas seja condenável ou sugira uma ação
menos digna, não se evidenciará o dilema, uma vez que inexistiria o conflito de valores
necessário para a provocação de um desequilíbrio. Assim, esses valores morais envolvidos
nos dilemas não podem se limitar a regras ou normas convencionais. Lind (2010) aponta
como critério útil para tal distinção — se um valor é moral ou não —, o imperativo
categórico de Kant: — “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo
querer que ela se torne lei universal” (KANT, 1974b, p.223).
Uma situação habitual na escola é, por exemplo, o caso de uma criança que quer
muito um objeto da moda, mas não tem dinheiro para comprá-lo. Um dia, encontra no pátio
tal objeto e fica indecisa se o devolve ou o pega para si. Pode-se dizer que esse personagem
está em um dilema, mas não moral, pois não haveria um princípio que justificasse a criança
se apropriar de algo que não é seu — somente o seu querer.
Temas corriqueiros como esses são de grande valia, desde que os dois motivos que
embasem as decisões opostas sejam justificados atendendo a fins morais. Puig (1998b, p.56)
aponta que, para essas discussões, “Kohlberg ressaltou a conveniência de tratar temas como
as normas sociais, as liberdades civis, o sexo, os problemas relacionados com a vida, as
questões referentes à propriedade e aos contratos, entre outros”.
A argumentação será guiada pela pergunta que aparece no final de cada dilema a
respeito do que o protagonista deve fazer em tal circunstância. Além dessa pergunta, haver
outros questionamentos — que envolvam o motivo de se escolher uma alternativa ou outra
— ajudam no processo de reflexão.
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O autor defende ainda a formulação de outras perguntas que incluam diversos
aspectos abarcados no contexto do problema analisado, para o discernimento tanto das
consequências de cada uma, quanto das alternativas possíveis.
Os dilemas discutidos podem ser hipotéticos, ou aqueles que apresentam vivências
pessoais — os da vida real.
Os hipotéticos narram situações ficcionais, em geral, sem referência a tempo, lugar e
personalidade dos protagonistas. Segundo DeVries e Zan (1998), eles não têm uma carga
emocional tão grande quanto dilemas da vida real, uma vez que as crianças não estariam
pessoalmente envolvidas na questão. Questões impessoais podem amiúde ser discutidas de
um modo mais racional e é mais seguro expressar opiniões quando ninguém reagirá
pessoalmente ou sofrerá uma consequência de fato. As crianças podem discutir o que é
certo ou errado sem o risco de magoar os sentimentos de alguém. Puig (1998b) considera
que essas situações hipotéticas facilitam o raciocínio, mas se distanciam das tramas da vida.
Hersh, Reimer e Paolitto (1998) apresentam o dilema do deserto40 para mostrar
como um dilema hipotético pode ser falho e não conseguir envolver as pessoas na riqueza e
ambiguidade que situações da vida real ofereceriam. Nesse exemplo, duas pessoas tinham
de cruzar o deserto, portando cada uma a mesma quantidade de comida e água. Quando
estavam no meio do caminho, o cantil de uma delas rompeu-se e toda água foi perdida. Elas
sabiam que, se a dividissem, provavelmente ambas morreriam de sede; caso contrário, uma
sobreviveria. Perguntar-se-ia ao final da narrativa o que deveria ser feito e por que razões.
Por não ser um tema da realidade das pessoas que o discutem, o caso não sensibiliza o
grupo de uma forma mais autêntica.
Os dilemas reais contemplam tanto os de vivência pessoal do grupo que o está
debatendo quanto o dilema histórico. O dilema histórico trata de conflitos documentados
com solução conhecida, assim Puig (1998b) aponta que a discussão desses dilemas talvez
seja menos asséptica do que no caso dos dilemas hipotéticos; ele ganha em vitalidade e
complexidade.
Os dilemas que fizeram parte do Programa de Educação Moral “Comunidade Justa”
são os que expõem vivências pessoais reais e são conhecidos de perto pelos educandos, que
algumas vezes os experimentaram diretamente. O aspecto emocional tanto acarreta o
40
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benefício de assegurar o envolvimento dos participantes na tomada de decisão, quanto o
dano de não comedir a intensidade de sentimentos. DeVries e Zan (1998) apontam que
esses dilemas oferecem também certas vantagens para a discussão, já que as situações são
intimamente familiares para as crianças, e, em geral, têm consequências diretas sobre a vida
na sala de aula, de modo que os alunos preocupam-se genuinamente com o que acontecerá.
Além disso, as crianças podem reconhecer e avaliar com relativa facilidade algumas das
consequências. Hersh, Reimer e Paolitto (1998) acreditam que os problemas reais oferecem
aos alunos condições para atuar dentro da solução do conflito, portanto, propiciam mais
possibilidades de as diferenças de opinião serem percebidas, pois os alunos têm um
interesse maior por essas situações.
Apesar de um dilema moral hipotético — ou não real — ser uma situação não vivida
pelo grupo e alcançar soluções fictícias, Lind (2010) prefere chamá-los de “semirreais”. Essa
opção do autor se dá por serem as situações sentidas — por meio de um debate sério e
vibrante — como uma boa história de ficção. Ele enuncia precisar o dilema ser vivido como
“real” pelos participantes do debate para estimular o conflito moral-cognitivo.
Alguns autores defendem que as discussões contemplem os dois tipos de dilemas,
ora os hipotéticos, ora os da vida real (PUIG 1998b; DEVRIES; ZAN 1998; VINHA 2000). Lind
(2010) prefere a discussão com os dilemas “semirreais” que podem ser alterados de acordo
com a proposta pedagógica desejada, diferentemente dos dilemas da “Comunidade Justa”,
que, por serem reais, são apresentados nas assembleias tais como ocorrem.
Assim, o autor defende que os dilemas podem ser escolhidos de acordo com a
necessidade do grupo. Nessa linha de raciocínio, se em determinado grupo há muitos casos
de furto, o educador auxiliará a reflexão a respeito do tema — assim como a percepção a
respeito das consequências de tal ato — caso contemple, nas discussões, dilemas que
tratem do direito à propriedade.
Outra preocupação destacada por Lind é o dilema moral ser genuíno, não somente
um caso interessante. Um exemplo que poderia esclarecer a ideia do autor seria uma notícia
de jornal com a qual o leitor indigna-se — um assalto com morte não seria um dilema, pois
não há como decidir se a pessoa deveria morrer ou não. Seria somente um caso interessante
para reflexão a respeito da violência ou justiça.
Um dilema genuíno apresenta dois fatos igualmente importantes, morais, que
precisam ser hierarquizados. Se em um hospital há um único respirador e chegam ao mesmo
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tempo duas pessoas que dependem desse aparelho para salvar suas vidas, colocar-se-ia a
questão de qual dos dois personagens deveria ser acomodado na máquina. Um dos
personagens poderia ser uma criança de oito anos, filha única, aluna exemplar; o outro, um
senhor de quarenta anos que precisa do seu salário para suprir as necessidades de sua
família.
A polêmica apresentada deve se referir a um tema de comportamento, para o qual se
espera uma decisão imediata a respeito de duas ações diversas. Estão implícitos princípios
morais reais que entram em conflito entre si; ou um princípio que entra em conflito com ele
mesmo, o que significa que implica duas ações diferentes e excludentes, dependendo das
circunstâncias.

O intuito, ao se promoverem essas discussões no ambiente educativo, é que os
envolvidos reflitam a respeito não somente dos valores apresentados, mas também dos
motivos que os levam a fazer a escolha. É por meio da argumentação que se dará a defesa
de cada ponto de vista e, ao mesmo tempo, a tomada de consciência de outras perspectivas
não observadas anteriormente por cada sujeito. A opção de cada um sempre implica a
escolha de um valor moral em detrimento de outro. O conflito cognitivo moral gerado a
partir da necessidade de se fazer essa escolha entre dois valores será o desencadeador do
desenvolvimento.
O conflito cognitivo perturba a segurança que a pessoa tem em seus juízos,
impulsionando-a a buscar novos critérios de raciocínio que possibilitem a tomada de
decisão. Quando se perscruta a melhor alternativa para solucionar o conflito originado,
provavelmente institui-se o equilíbrio cognitivo — do domínio moral. A pessoa alcançará,
então, um nível superior de julgamento. Segundo Puig (1998b, p.66),
quando a retomada do equilíbrio e da confiança é progressiva, supõe a aquisição
de formas de raciocínio moral mais complexas que as anteriores: ter-se-á
alcançado um estádio de juízo superior. A crise que supõe o conflito terá
propiciado o desenvolvimento do juízo moral.

Um indivíduo justifica sua posição diante de um dilema não somente definindo o
valor, que Kohlberg nomeia “norma”, mas também justificando o motivo que o levou a
escolha de uma ou outra norma; o autor intitula essa justificativa de “elemento”.
Assim, uma pessoa pode escolher — em todos os estágios de desenvolvimento —
que Heinz deveria roubar a droga. A justificativa apresentada é o fator que indicará se a
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escolha foi decorrente de um motivo individualista, na busca de benefícios pessoais (nível
pré-convencional); por uma razão pautada em convenções sociais ou legais (nível
convencional); ou por considerar a integridade dos envolvidos, independentemente de
quem sejam, como valor universal acima de tudo (nível pós-convencional). Essa justificativa
demonstrará em qual nível de juízo moral essa pessoa se pauta.
A importância de o mediador reconhecer o tipo de argumento dos participantes
decorre da necessidade de ele fazer intervenções de acordo com o juízo daquele grupo. De
acordo com o estágio de julgamento moral em que eles estiverem, são os argumentos do
estágio imediatamente superior que podem provocar o desequilíbrio.
Em uma discussão de dilemas, o principal objetivo de um sujeito não é a escolha de
uma norma como melhor que a outra para o grupo, mas o posicionamento de cada um dos
indivíduos que argumentam, na medida em que para se posicionar, precisa elaborar seu
pensamento e organizá-lo para expô-lo aos outros. Ainda durante a discussão de dilemas
morais, ouvir a opinião do outro é essencial na descentração da sua própria perspectiva para
coordenar os vários pontos de vista na tomada de decisão.
Nessa discussão, as pessoas ou o grupo apresentam argumentos que defendem suas
opiniões, contrapondo-os respeitosamente a ideias divergentes das suas, de forma a
estabelecer um debate.
Ao se escolher o dilema que será debatido, é fundamental que se leve em conta o
desenvolvimento do juízo do grupo, para que os temas escolhidos desestabilizem as pessoas
envolvidas na discussão. Assim, considerando os estágios dos participantes, num dos
debates pode-se escolher um dilema que contemple parte do grupo, no debate seguinte
contemplar-se-ia a outra parte. Portanto, esse é mais um motivo pelo qual é importante o
mediador conhecer a teoria de Kohlberg.
Crianças pequenas, de aproximadamente sete anos, costumam demonstrar especial
interesse nos relacionamentos sociais. Logo, ao se apresentarem dilemas para aqueles que
estão no estágio 1 ou 2, um objetivo a ser observado é que o ato de compartilhar esteja
presente como tema. Por estar desenvolvendo a compreensão de que os outros podem ver
o mundo de forma diversa da sua, a situação de debate proporciona que a criança perceba
uma outra perspectiva, distinta da anterior. Essa capacidade de assumir o papel de outra
pessoa é pré-requisito para o desenvolvimento do pensamento ético, uma vez que só é
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possível pensar o que é melhor — mais digno — quando o sujeito se coloca em várias
situações e faz uma síntese do bem comum.
Já as crianças mais velhas costumam ter como foco de interesse temas que envolvam
amigos, família e outras pessoas de sua relação próxima. Para aqueles que estiverem em
transição do estágio 2 para o estágio 3, pensar em uma solução que atenda aos próprios
interesses conflituaria com a opção que beneficia os amigos. O significado de justiça é,
agora, relacionado aos sentimentos de lealdade e confiança. Para essa fase são bons
exemplos de dilemas aqueles que envolvem a decisão de guardar segredo (confiança) em
contraponto ao ato de falar a verdade.
Um sujeito que começa a raciocinar de acordo com a estrutura do estágio 3
demonstra uma preocupação relativa aos direitos do grupo. Um avanço cognitivo seria
incorporar as normas do grupo, já que esse raciocínio demanda abstração. É a partir da
reflexão do que é bom para o coletivo que há a ampliação da visão hedonista, característica
a etapa anterior.
Se os adolescentes estiverem no nível convencional de raciocínio moral, um interesse
recorrente seriam as dimensões genéricas da noção de justiça: já estão preparados para
tomar uma perspectiva legal ou social a fim de solucionar um problema ético. Uma forma de
se promover esse avanço é contraporem-se perguntas de cunho pessoal, que destaquem a
necessidade de leis e normas para reger um grupo social, indagando se a mesma solução
seria justa no caso de um amigo ou familiar estarem envolvidos.
No caso de adolescentes que frequentam o final da escolaridade básica, já há a
capacidade de reconhecerem que aquilo que é bom em uma sociedade não o é em outra.
Nesse momento alguns estudantes podem assumir uma postura relativista e aceitar que
qualquer posição moral possa ser justa. Portanto, uma intervenção pedagógica conveniente
seria o professor levar os alunos a perceber que os princípios precedem as leis.
É a partir do reconhecimento dessas diferentes etapas, que o mediador pode instigar
a discussão em determinados instantes, propondo outras reflexões com perguntas como: - E
se fosse o seu filho que estivesse nesta situação? Se em vez de seu filho, fosse o vizinho? Ou
se fosse uma pessoa desconhecida? Para que servem as regras? As leis devem ser
obedecidas em qualquer circunstância?
Outras reflexões podem ser propostas a partir de perguntas que visam convidar o
aluno a colocar-se no lugar dos outros personagens do dilema — que não o protagonista —,
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a buscar soluções para o conflito, a pensar nas consequências que cada alternativa
propiciaria e, também, a relacionar os fatos com sua própria experiência pessoal.
As diferentes perguntas auxiliam o mediador a perceber se o interlocutor conserva
seu comportamento — independentemente do envolvido na situação —, ou se age
diferentemente em caso de pessoas com as quais tem vínculo afetivo. Essas perguntas
propiciam que se observem quais elementos estão sendo levados em conta na discussão: se
são, por exemplo, as leis, as relações interpessoais ou o seu próprio prazer. Ao mesmo
tempo, os questionamentos procuram gerar desequilíbrio, de forma a destacar fatores
diferentes dos que tinham sido eleitos por aqueles que apresentaram a solução.
Um cuidado importante a ser tomado por parte de quem está conduzindo o debate é
o não fechamento — ou seja, a escolha de uma única resposta correta —, pois não se espera
que o grupo eleja um valor como o melhor. A ênfase está no processo, que apresenta um
espaço para que as pessoas possam ouvir o outro, refletir acerca dos diversos
posicionamentos (pontos de vista), organizar os seus próprios valores. É o processo que
auxilia o desenvolvimento do juízo moral, não a escolha de um único valor. O fato de haver
um fechamento remete à ideia de que a discussão de dilemas seja deliberativa; muitas
vezes, no âmbito escolar, essa conclusão transmite “a mensagem” de que é esperada uma
resposta correta validada pela autoridade. Isso tiraria a oportunidade de reflexão,
empobrecendo as discussões.
Não é uma única discussão de dilemas que propiciará desenvolvimento nos alunos.
Para que a reflexão seja efetiva, é preciso que tenham oportunidade de repensar em seus
valores sistematicamente, isto é, que sejam planejadas discussões de dilemas regulares ao
longo do ano escolar.
Uma mesma situação pode se caracterizar como dilema em um grupo e não em
outro, pois para determinado público a escolha de um dos valores em detrimento do outro é
bastante clara.
A escolha em discutir dilemas morais visa à possibilidade de gerar conflitos
intrapessoais, dúvidas a partir das incertezas do grupo, e conseguir, por meio desse
processo, ajudar as pessoas a — após um conflito cognitivo — restabelecerem o equilíbrio
em um nível superior.
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5.5 Sintetizando as ideias do capítulo
Este capítulo apresentou três ações pedagógicas interligadas entre si, mas em
diferentes níveis diferentes de complexidade: a conversação, a argumentação e a discussão
de dilemas morais.
A conversação em sala de aula traz o benefício da explicitação a respeito de
determinado objeto de conhecimento — eleito aqui neste trabalho como a geometria — e
da organização das próprias ideias a respeito de algum assunto. Partindo da proposta de van
Hiele, observaram-se habilidades que podem ser desenvolvidas por esse procedimento, no
qual o aluno falar a respeito do que se está estudando, torna o(s) conceito(s) mais claro(s)
para si mesmo.
A argumentação implica a tomada de decisão, o ato de fazer escolhas. A
argumentação vai além da conversação, uma vez que, além de explicitar o seu pensamento,
o aluno precisa avaliar os prós e contras de uma determinada ideia para fazer sua opção, isto
é, precisa defender sua ideia. O debate exige o uso de argumentos lógicos, pressupõe um
encadeamento de ideias e o estabelecimento das relações causa/consequência para que
seja capaz de analisar e criticar o tema abordado, posicionando-se diante dele. Além da
lógica, esse processo envolve a retórica, isto é, a arte de falar bem para persuadir o outro,
levando-se em conta, no entanto, que esse convencimento garanta a autonomia de cada
um.
A terceira ação, a discussão de dilemas morais, contempla um tipo específico de
argumentação, aquela em que a tomada de decisões é uma escolha entre duas situações
que envolvam valores morais. Nessa proposta, proveniente dos trabalhos de Kohlberg, além
de a pessoa precisar saber explicitar seu pensamento, como na conversação, e tomar
decisões encadeando ideias, percebendo as relações de causa/efeito, será necessário
também ela ativar seus valores morais, contrapondo-os. A hierarquização desses valores é
que possibilitará uma maior reflexão a respeito deles e poderá reestruturar o juízo moral,
promovendo-o ao nível seguinte.
Assim, aproveitando as propostas educacionais dos autores — Kohlberg e van Hiele
— foi feito um paralelo entre elas que procurou ressaltar ações as quais poderão
provavelmente ser generalizadas para outras disciplinas escolares.
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Essas propostas contemplam ainda a perspectiva social — outro aspecto importante
destacado por Kohlberg (1989) para o desenvolvimento do juízo moral —, na medida em
que o que diferencia a experiência social da interação com as coisas é o fato de que a
experiência social envolve a adoção de papéis: tomar consciência dos pensamentos e
sentimentos dos outros, compreender as suas atitudes e colocar-se no seu lugar.
Observa-se que o trabalho na sala de aula, nos três âmbitos apresentados, é essencial
para a formação da personalidade ética uma vez que trabalha aspectos fundamentais: o
desenvolvimento cognitivo, a perspectiva social e o desenvolvimento moral.
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Considerações finais

A vida de um ser humano tem uma duração finita, sempre estando
aberta à possibilidade da injustiça. Todo balanço vital é finito, é
parcial. A garantia da justiça, a percepção do sentido das ações
exige a perspectiva do infinito, da eternidade.
(MACHADO, 2009)
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Este trabalho teve início a partir da preocupação em como a escola — a instituição
educativa — pode contribuir para a formação de pessoas mais éticas, uma demanda muito
atual em nossa sociedade.
Verificou-se inicialmente — a partir de estudos na área de psicologia — que diversos
fatores devem ser levados em consideração para a construção de uma personalidade ética,
entre eles, as experiências da pessoa ao longo de sua vida e os sentimentos gerados por
essas vivências, as figuras de autoridade que permeiam essa trajetória e o quão significativas
elas se revelam. Um fator de grande relevância é o desenvolvimento moral de cada um, isto
é, a sua capacidade de raciocinar moralmente.
Nesse sentido, foram fundamentais os estudos de Kohlberg, que observou não só
como se dá o desenvolvimento moral de forma a percebê-lo como uma construção do
sujeito, ampliando as ideias de Piaget, mas também investigou as diversas fases dessa
evolução.
Kohlberg considera o desenvolvimento moral um processo de construção que não se
dá pela transmissão de conhecimento como se pensava antigamente, mas apresenta etapas
pelas quais as pessoas avançam em seus juízos. Segundo o autor, embora um juízo moral
avançado não garanta uma ação condizente com ele, quanto mais consciente for esse juízo,
melhor, pois a ação de um indivíduo tenderá a estar de acordo com o seu raciocínio. Assim,
pessoas com um julgamento moral elevado, demonstrarão maior predisposição a buscar
ações mais justas, que considerem o bem comum.
O desenvolvimento moral, por sua vez, está pautado no desenvolvimento cognitivo
que é uma condição necessária, porém não suficiente para que ele ocorra. São vistos, por
exemplo, muitos sujeitos com um desempenho cognitivo notável, sem demonstrar, no
entanto, preocupações éticas, chegando a assumir, até mesmo, que consideram normais
certas atitudes que ferem a integridade alheia.
Por ser o desenvolvimento cognitivo uma condição necessária ao desenvolvimento
moral, é de suma importância que os educadores que desejem contribuir para esse
desenvolvimento considerem ambas as dimensões, principalmente pela relação de
dependência existente entre elas.
Para a análise do desenvolvimento cognitivo, foi escolhida a disciplina matemática,
especificamente a geometria, para que se observasse como se dá a evolução do processo de
tomada de decisão a partir da argumentação e que ações poderiam contribuir nesse sentido.
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A matemática, vista comumente como propícia ao desenvolvimento do raciocínio lógico
dedutivo, revela, no campo da geometria, um terreno especialmente fértil, no qual a lógica
formal exige um encadeamento de ideias. No ensino da geometria evidencia-se a
necessidade do raciocínio lógico-dedutivo, por exemplo, nas atividades de demonstrações e
provas.
Van Hiele — apesar de ter se concentrado no desenvolvimento do pensar geométrico
— preocupava-se com o processo de compreensão de maneira geral. Sua teoria contribuiu
neste trabalho para o entendimento de como se dá a evolução dessa compreensão. A partir
da análise desses estudos pôde-se perceber que o crescimento progressivo precisa ser
considerado no ensino, tanto para que o professor possa fazer intervenções realmente
significativas para o avanço, como também considere o nível do aluno no processo de
aprendizagem. Adequar as atividades ao desenvolvimento do grupo visa evitar uma “falsa
aprendizagem”, isto é, a memorização de alguns conceitos que não conferem ao indivíduo a
capacidade de compreendê-los e relacioná-los com outros, o que não contribuiria para um
desenvolvimento de fato, mas apenas para a um “cumprimento de tarefas”.
A compreensão da Psicologia da Gestalt, na qual van Hiele baseou seus estudos,
contribuiu para que o processo de percepção do aluno fosse compreendido. Essa teoria
explicita a tendência natural de ver o todo antes de suas partes. Dessa forma, o professor ao
constatar como se dá essa trajetória pode escolher melhores intervenções para o transcurso
da aprendizagem.
Pela comparação das duas teorias, pôde-se perceber nitidamente que os primeiros
estágios, os menos desenvolvidos, apresentam, por parte do sujeito, ideias voltadas ao todo
e não às partes e, principalmente, baseadas em sensações. Assim, um sujeito no primeiro
estágio do pensar geométrico identifica uma forma com determinado nome porque assim
lhe parece, isto é, não há argumentos lógicos que sustentem tal afirmação. Da mesma
forma, na etapa inicial do desenvolvimento moral, julga-se errado o que é punido, ou seja, o
juízo decorre de uma manifestação evidente.
A evolução nos dois campos exige que o sujeito perceba características próprias de
cada situação e comece a pensar na relação entre causa e efeito. É, pois, por meio de
argumentos lógicos que surge o encadeamento entre as situações, e as justificativas passam
a ter sentido.
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Os pontos comuns encontrados nas duas teorias assinalam uma interessante
perspectiva, pois, se há semelhanças em como esses desenvolvimentos ocorrem, há,
também, sugestão de ações pedagógicas que podem, simultaneamente, enriquecer as duas
áreas. A partir do estudo das propostas educacionais dos dois autores, Kohlberg e van Hiele,
elementos comuns de intervenção puderam ser encontrados.
Destaca-se, então, a conversa entre pares, a explicitação do pensamento, a
argumentação e os debates de dilemas morais como válvulas propulsoras de
desenvolvimento de um nível a outro. Não se espera que a fala em voz alta, a discussão,
sejam os únicos elementos a propiciar avanço. Ambos os autores expõem outras variáveis
que precisariam ser consideradas. Pôde-se destacar entre elas outro elemento comum, o
papel do professor e a relação que estabelece com seus alunos. Constatou-se a relevância
dada nas duas teorias às relações sociais estabelecidas no ambiente da sala de aula. Uma
intervenção pautada no debate, na exposição das próprias ideias só tem sentido num
ambiente em que o aluno se sinta à vontade para fazê-lo com espontaneidade, sem o receio
de expor seus pensamentos ou de errar.
A forma de lidar com o erro está, também, diretamente ligada ao fato de o professor
conhecer as etapas pelas quais o aluno passará, e considerar as respostas como um processo
de aprendizagem e não apenas como um desconhecimento que precise ser sanado a curto
prazo.
A importância da argumentação como motor dos desenvolvimentos estudados
acontece por vários motivos. Por meio dela, o indivíduo coloca-se em outros pontos de vista
além do seu, condição essencial para o desenvolvimento moral, segundo Kohlberg. É a partir
da confrontação de diversos pontos de vista que o sujeito amplia suas perspectivas e adquire
a capacidade de buscar alternativas que atendam simultaneamente diversos interesses. Esse
procedimento permite que amplie seu olhar, antes numa perspectiva autocentrada.
Para que esse sujeito consiga se colocar em outros pontos de vista, é necessário que
já tenha atingido, no aspecto cognitivo, o processo de reversibilidade, isto é, consiga
perceber, simultaneamente, as partes e o todo.
A argumentação auxilia o processo de reflexão. Na busca por justificativas que
embasem a sua escolha, o sujeito clareia o seu próprio ponto de vista ao mesmo tempo em
que expande o seu repertório a partir das considerações alheias.
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A discussão de dilemas aprimora o processo de argumentação, unindo-o à tomada de
decisões. Assim, nesse debate, o recurso lógico — presente na argumentação — é utilizado
para decidir entre duas alternativas colocadas ao grupo. As alternativas não apresentam a
dicotomia bem e mal, mas visam à hierarquização de duas opções desejáveis que anseiam
pela escolha da situação mais digna. Essa hierarquização auxilia a clarificação e a
consolidação de valores, tão necessária à construção da personalidade ética.
Esse processo dual de escolha, frequente na discussão de um dilema, pode ser
empregado até mesmo para situações mais complexas, nas quais a tomada de decisão pode
ser feita a partir de desmembramentos das circunstâncias apresentadas, em pares de
alternativas, que serão gradativamente ordenadas de acordo com sua importância — na
visão de quem toma a decisão.
A apresentação de discussões de dilemas pretende, também, possibilitar aos alunos
refletir a respeito de situações que surgem no dia a dia, criando a oportunidade de eles
pensarem nessas situações com o distanciamento necessário do momento em que a ação
ocorre.
A construção da personalidade ética se dá em todas as atividades escolares, em todas
as disciplinas. Os conteúdos disciplinares são meios, são instrumentos para isso.

Este trabalho procurou contribuir em duas vertentes: revelando o potencial da
disciplina geometria, apresentada na perspectiva de van Hiele, para a construção da
consciência por meio de argumentação consistente; explicitando alguns processos de
crescimento, de aumento do nível de consciência, a partir da comparação das dinâmicas
presentes nos trabalhos de Kohlberg e van Hiele.
Certamente, muito há por fazer. Pretendeu-se, aqui, apenas dar alguns passos no
sentido da explicitação de como se dá a formação em valores – um dos maiores objetivos
maior da escola que juntamente com o componentes curriculares visam formação integral
da pessoa.
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