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Resumo 
O presente trabalho, apoiado na perspectiva piagetiana sobre a construção da 
moralidade, tem como objetivo investigar o uso de uma história dilemática como apoio 
instrumental na análise das construções de juízo moral por parte de dois estudantes 
do Ensino Médio, em suas dimensões psicológicas cognitivas e afetivas, e refletir 
sobre sua possível aplicação em intervenções educacionais que tenham como meta 
a promoção do desenvolvimento de raciocínios e sentimentos morais. Apresenta 
resultados parciais de uma pesquisa qualitativa em andamento, na modalidade de 
estudo de caso e apoiada no método clínico-crítico piagetiano, cuja problemática 
relaciona-se com a investigação de mecanismos subjacentes ao pensamento 
preconceituoso. Foi possível analisar elementos das dimensões psicológicas nos 
juízos de valor moral emitidos pelos participantes e constatar que a participante P1 
apresentou argumentos moralmente superiores aos de P2. Concluímos que histórias 
dilemáticas podem ser utilizadas como instrumentos de apoio na investigação das 
construções de juízos morais, bem como meios de intervenção para o 
desenvolvimento de construções morais entre estudantes.   
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Introdução 
 

O construto teórico piagetiano sobre o desenvolvimento da 

moralidade (PIAGET, 1994) foi tomado por La Taille (2006, 2009) como base para a 

qual propôs uma extensão que considerasse componentes das dimensões 

psicológicas cognitiva e afetiva das ações morais do sujeito.  

Pesquisadores construtivistas da dimensão moral do comportamento 

humano (PIAGET, 1994; KOHLBERG, 1992; DELVAL, 2002) vêm utilizando há 

décadas os dilemas morais, geralmente implícitos em histórias hipotéticas ou fictícias, 

como apoios provocadores de respostas dos sujeitos pesquisados. Apresentam 

conflitos entre valores, princípios ou normas que instigam os participantes das 

pesquisas a emitirem juízos morais sobre comportamentos dos personagens das 

histórias, o que possibilitaria aos pesquisadores analisar como são estruturados os 

elementos da ação moral pelos sujeitos.  



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  
 

2 
 

Nos indagamos, então, sobre a viabilidade do uso de histórias 

dilemáticas como instrumento de coleta de informações sobre a estruturação dos 

pensamentos e sentimentos morais propostos por La Taille (2006, 2009) e sua 

possível aplicação em intervenções educacionais. 

Procuramos, por meio do presente texto, divulgar resultados parciais 

quanto ao uso de uma história dilemática – cujo tema é o preconceito a respeito de 

orientações religiosas – como recurso para coleta e análise de juízos morais de 

estudantes de Ensino Médio sobre manifestações de preconceito. 

Sua relevância está fundamentada, sobretudo, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio que apontam “os direitos humanos como 

princípio norteador, desenvolvendo-se sua educação de forma integrada, permeando 

todo o currículo, para promover o respeito a esses direitos e à convivência humana” 

(BRASIL, 2013, p.197). Conhecer e desenvolver juízos morais de estudantes de 

Ensino Médio é objetivo essencial de educadores que almejam a construção de uma 

sociedade orientada pela ética, ou seja, pela busca da vida boa, definida por La Taille 

(2006) como aquela que garante a justiça para todos, necessariamente oriunda de 

relações regidas pela reciprocidade, pelo respeito mútuo. 

A presente pesquisa tem como objetivo, portanto, investigar o uso de 

uma história dilemática como apoio instrumental na análise das construções de juízo 

moral por parte de dois estudantes do Ensino Médio, em suas dimensões psicológicas 

cognitivas e afetivas conforme definidas por La Taille (2006, 2009), e refletir sobre sua 

possível aplicação em intervenções educacionais que tenham como objetivo promover 

o desenvolvimento de raciocínios e sentimentos morais.  

 

Metodologia 
 

A perspectiva qualitativa na modalidade de estudo de caso (YIN, 

2005) orientou a presente pesquisa, apoiada no método clínico-crítico piagetiano, cujo 

pilar central é a entrevista semiestruturada com perguntas abertas e intervenções 

situacionais do entrevistador com seus questionamentos. Sua intenção é analisar as 

construções do sujeito a respeito de determinado tema (DELVAL, 2002).  
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Participaram dois estudantes formandos do Ensino Médio Técnico de 

uma instituição federal de um município norte paranaense, identificados como P1 (18 

anos, sexo feminino) e P2 (18 anos, sexo masculino).  

A pesquisa obteve aprovação por dois comitês de ética em pesquisa 

humana, da instituição de educação superior à qual os pesquisadores são vinculados 

e da instituição em que os participantes estudavam, após devida autorização para 

coleta de dados por parte de todos os envolvidos e responsáveis. Os participantes 

foram entrevistados individualmente na instituição onde estudavam e as entrevistas 

foram gravadas e posteriormente transcritas para análise. Os dados foram analisados 

pela perspectiva das dimensões intelectuais e afetivas da ação moral propostas por 

La Taille (2009; 2006), presentes na emissão de juízos morais instigados pelos 

questionamentos. 

Como instrumentos, foram apresentadas uma história dilemática 

fictícia tratando de uma atitude preconceituosa por parte de um professor e questões 

abertas listadas previamente em protocolo que solicitavam aos participantes emissão 

de juízos quanto às atitudes dos personagens da história, com justificativas e 

argumentos explorados pelo entrevistador.  

História dilemática e questões abertas pré-estipuladas que foram 

apresentadas aos estudantes:  

Em uma aula de Sociologia, seu professor está abordando as religiões 

existentes no Brasil. Ocorre que esse professor anunciou para a direção do colégio e 

para seus alunos que não abordaria religiões de matriz africana, como a Umbanda 

por exemplo, pois não concorda com religiões africanas e que ele, como professor, 

tem autoridade para tomar esta decisão. O que você pensa a respeito? E ainda: Se, 

ao invés do professor, fosse um de seus colegas que dissesse que não quer assistir 

aula sobre Umbanda, por não concordar com essa religião, o que você pensaria 

disso? 

 

Referencial Teórico 
 

Em suas pesquisas, Piaget dedicou-se principalmente à 

psicogenética das construções lógico-matemáticas e físicas, mas também se 

preocupou com a estruturação de conhecimentos sociais pelos sujeitos quando em 
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interação com objetos sociais (MONTOYA, 2013; DELVAL, 2007), tais como 

costumes, crenças e conteúdos morais, como regras e valores. Conforme Mano e 

Saravali (2014), numa perspectiva piagetiana, conhecimentos sociais são construções 

 reorganizações, interpretações, conceitualizações  que o sujeito faz com os objetos 

sociais que a cultura lhe apresenta, suscetíveis, portanto, de assimilação e 

acomodação como outros objetos de conhecimento. 

A construção do conhecimento físico guarda analogia com a do 

conhecimento social, uma vez que são construções do real, diferentemente da 

estruturação lógico-matemática que pode prescindir das experiências sensíveis, 

constituindo-se a partir de coordenações gerais formais, como explica Montoya 

(2013). A construção da realidade física e social passa por processos construtivos 

progressivos “de um fenomenismo e egocentrismo radical para a objetividade e a 

relatividade crescente” (MONTOYA, 2013). Tais processos são regidos por 

mecanismos comuns, conforme Montoya (2013) observa a partir das conclusões de 

Piaget em seus estudos psicogenéticos sobre temas como juízo moral e ideia de pátria 

das crianças, por exemplo. 

Assim, de modo geral, “na construção do conhecimento social assim 

como no conhecimento físico, o sujeito começa pela elaboração de formas 

fenomênicas e egocêntricas de conhecimento” (MONTOYA, 2013, p.58) e só 

avançaria para formas mais objetivas e profundas de construção na medida em que 

realizasse abstrações dissociativas e encontrasse solidariedade entre processos de 

acomodação e assimilação (MONTOYA, 2013). Na perspectiva construtivista, o 

desenvolvimento – inclusive da moralidade – depende, portanto, entre outros fatores, 

de experiências desequilibrantes que podem dar-se ou não ao longo da vida. 

De suas pesquisas a respeito dos juízos morais emitidos por sujeitos 

a respeito de regras em situação de jogos e da apresentação de dilemas morais, 

Piaget (1994) deduziu que a moralidade heterônoma é marcada pela perspectiva 

egocêntrica que impossibilita a consideração objetiva da perspectiva alheia, logo, do 

estabelecimento de relações recíprocas enquanto condição do equilíbrio ético como 

ocorre na moralidade autônoma; e pelo realismo moral enquanto interpretação de 

regras como determinações concretas e absolutas a serem obedecidas de modo 

inquestionável, como por coações arbitrárias, ao invés de convenções relativas, 

flexíveis e elaboradas em cooperação como fazem aqueles moralmente autônomos.  
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Para Piaget (1994, p. 23), moral é “[...] um sistema de regras e a sua 

essência deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras.” 

Juízos morais pautados pela heteronomia – lei do outro – revelam necessidade de 

respeito unilateral, enquanto aqueles juízos oriundos da autonomia moral consideram 

as relações recíprocas, logo, o respeito mútuo. O desenvolvimento da moralidade que 

possibilita a superação do respeito unilateral pelo respeito mútuo depende de 

perturbações cognitivas que desequilibrem construções prévias e criem necessidade 

de reequilíbrios que considerem perspectivas alheias. 

La Taille (2009; 2006) identifica o que seria uma possível limitação da 

teoria piagetiana sobre a moralidade, enfatizando a carência de abordagem dos 

fatores afetivos implicados nas ações morais. Propõe assim uma extensão da 

compreensão de Piaget, agregando premissas das moralidades heterônoma e 

autônoma ao que denominará dimensões psicológicas da ação moral cognitivas 

(saber fazer) e afetivas (querer fazer oriundo do sentimento de dever). Em síntese, La 

Taille (2009; 2006) reunirá na consideração da dimensão cognitiva da moralidade as 

relações entre razão e responsabilidade moral, os conhecimentos morais organizados 

em valores, princípios e regras, o equacionamento dos elementos morais necessário 

aos juízos morais, a sensibilidade moral para idiossincrasias dos sujeitos em situação 

de comportamento moral e o desenvolvimento moral, conforme tratado por Jean 

Piaget e Lawrence Kohlberg. Os sentimentos morais reunidos por La Taille (2009; 

2006) na dimensão afetiva das ações morais seriam medo e apego (presentes 

restritamente na moralidade heterônoma), simpatia, culpa, indignação e confiança 

(moralidade autônoma ou heterônoma) e o de vergonha moral (moralidade 

autônoma). 

Para a investigação dos pensamentos, percepções e sentimentos dos 

sujeitos, Piaget (1994) e pesquisadores que adotam sua perspectiva teórico-

metodológica orientam-se pelo seu método clínico-crítico (DELVAL, 2002), cuja 

característica essencial é a aplicação de entrevista com questões abertas norteadoras 

previamente elaboradas, complementadas com perguntas situacionais apoiadas em 

claros objetivos de pesquisa e hipóteses a serem investigadas quanto às construções 

dos sujeitos. Como apoios com função motivadora para as questões podem ser 

utilizados jogos, desenhos, fotografias, objetos, maquetes e histórias reais ou fictícias, 

os quais apresentam situações desequilibrantes como desafios, conflitos, enigmas, 
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lacunas, problemas lógicos ou ainda pedem por elaboração de hipóteses e solução 

de problemas. 

Para acessar dimensões psicológicas cognitivas e afetivas da ação 

moral, dos juízos morais que os sujeitos fazem de determinadas realidades sociais, 

pesquisadores piagetianos dedicados ao estudo da moralidade comumente utilizam 

histórias dilemáticas como instrumentos de apoio.  

De etimologia latina e grega, a palavra dilema significa premissa dupla 

e teve o início de seu uso no século II por gramáticos e lógicos para “indicar os 

raciocínios insolúveis ou conversíveis” (ABBAGNANO, 1998, p. 277). Os raciocínios 

dilemáticos partem de premissas contraditórias e mutuamente excludentes 

(disjuntivas) cuja conclusão ou consequência deriva da busca de equacionamento 

entre elementos dessas premissas. No caso dos dilemas morais, são apresentados 

conflitos entre conteúdos morais (valores, princípios ou regras), sem solução única ou 

clara (PUIG, 1999), que provocam desequilíbrios cognitivos e afetivos que levam os 

sujeitos a argumentarem sobre alternativas que lhes parecem justas. “Os critérios de 

juízo, que conduzem os sujeitos a inclinar-se por uma ou outra opção e a dar 

argumentos a seu favor, dependem do nível de desenvolvimento do juízo moral em 

que se encontram” (PUIG, 1999, p. 53), além dos demais componentes das 

dimensões psicológicas da ação moral sugeridos por La Taille (2009; 2006). 

Assim, por meio de histórias dilemáticas e do questionamento clínico-

crítico que as acompanham, o pesquisador pode capturar a dimensão moral da 

construção do pensamento do sujeito, em suas explicações, justificativas e 

compreensões da realidade, inclusive quando o faz sobre convenções externas para 

as quais então o sujeito faz construções internas.  

Conforme corrobora Puig (1999), a discussão de histórias dilemáticas 

poderia também contribuir como método de intervenção educacional que visa 

promover “desenvolvimento de [...] critérios de juízo ou raciocínio moral.” (PUIG, 1998, 

p. 53). Conteúdos do conhecimento moral quando em conflito gerariam necessidade 

de equacionamentos morais por parte dos estudantes. Compreendemos que tais 

equacionamentos seriam processos dialéticos circulares caracterizados por passos 

proativos e retroativos, conforme explica Piaget (1996). Progressivamente 

desenvolvidos, graças aos contínuos desequilíbrios e reequilíbrios promovidos pela 

ação educacional questionadora (reveladora das contradições dos juízos dos 
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educandos), os equacionamentos possibilitariam compreensão de totalidades – 

relações parte-todo – potencialmente superiores, ou seja, possibilitariam superações 

dialéticas. Em termos de desenvolvimento moral, significaria promover 

sobrepujamento de construções morais mais próximas de perspectivas egocêntricas 

ou mais limitadas pelas condições concretas e imediatas – relações parte-todo – em 

prol do desenvolvimento de juízos morais afins com normas de reciprocidade 

progressivamente mais universais.  

 

Resultados e Discussão 
 

A história dilemática fictícia acompanhada pelos questionamentos de 

caráter clínico-crítico do pesquisador, possibilitou evocação de juízos de valor moral 

por parte dos estudantes entrevistados, logo, análise das dimensões psicológicas 

intelectual e afetiva em suas construções morais. De modo geral, as respostas dos 

participantes mostraram-se contrastantes, pois P1 apresentou argumentos 

moralmente mais desenvolvidos do que P2. Ambos deram respostas que permitiram 

análise dos conteúdos de seu conhecimento moral, equacionamento moral e 

desenvolvimento moral. A sensibilidade moral (plano intelectual) e os sentimentos de 

simpatia, confiança e culpa sob a forma da reciprocidade foram apresentados apenas 

por P1, no entanto. 

P1 apresentou juízos em um plano moral intelectual motivada por 

sentimentos morais que compõem seu plano moral afetivo. O fez com limitações 

dadas pela realidade mais concreta e imediata, por reconhecer diferenças entre parte 

e parte (duas orientações religiosas específicas) e a necessidade de tolerância mútua 

entre essas religiões distintas por parte dos personagens da história dilemática, mas 

ainda sem revelar integração entre parte e todo, referente à necessidade de respeito 

aos direitos universais humanos de manifestação de crenças. 

Já P2, revelando realismo moral característico da moralidade 

heterônoma, compreendeu as regras de comportamento profissional de professores 

como determinações severas e superiores, sendo que professor seria moralmente 

responsável por sua escolha de lecionar e deveria segui-las sem questionamentos. 
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Conclusões 
 

Os dados coletados e as análises realizadas permitiram concluir que 

histórias dilemáticas podem servir como adequados instrumentos de apoio em 

entrevistas orientadas pelo método clínico-crítico piagetiano cujo intuito seja conhecer 

as construções inerentes aos juízos morais dos estudantes, em suas dimensões 

cognitivas e afetivas.  

A relação entre razão e afetividade na formação da moralidade 

também foi pensada por La Taille (2009; 2006) e entendemos que sua reflexão 

contribui diretamente para a fundamentação de ações educacionais destinadas ao 

desenvolvimento ético e moral de estudantes, como aqueles que participaram dessa 

pesquisa. 

O autor afirma que a razão permite redimensionamento ou 

redirecionamento de sentimentos, possibilitando mudanças nos aspectos afetivos da 

ação moral (LA TAILLE, 2009). O desenvolvimento da moralidade autônoma decorre 

do pensamento reversível implícito nas relações de reciprocidade e respeito mútuo. 

Assim, o deslocar-se cognitivamente de sua perspectiva para assumir o lugar do outro 

em perspectiva diversa aumenta as chances de o sujeito sentir como suas ações 

morais afetam positiva ou negativamente os demais, ampliando a possibilidade de ele 

reelaborar seus sentimentos. As implicações dessa afirmação para as ações 

educacionais promotoras das reflexões sobre reciprocidade são expressivas e 

compreendemos que as histórias dilemáticas revelariam-se meios eficientes de iniciar 

tais discussões e reflexões, devido ao seu potencial como estímulo desequilibrante. 

Quanto à influência inversa, no entanto, o autor faz uma importante 

ressalva. A afetividade não modificaria estruturalmente a razão em sua forma – 

desenvolvimento de reversibilidade, de pensamento lógico –, mas lhe forneceria 

conteúdos fundamentais para suas operações. Assim, ilustra La Taille (2009), sem 

simpatia, estaria comprometida a possibilidade da sensibilidade moral, por não haver 

motivação que levasse o sujeito a estar atento às idiossincrasias alheias; sem 

confiança, a reciprocidade seria afetada, uma vez que os sujeitos evitariam trocas em 

nome da autopreservação; sem vergonha e culpa, a razão do sujeito estaria a serviço 

de estratégias de manipulação dos outros, utilizados como meios e não como fins. 

Eis, portanto, outro relevante fundamento para intervenções educacionais que 
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estimulem simpatia, culpa, indignação, confiança e vergonha pelo viés do respeito 

mútuo enquanto sentimentos próprios ao dever moral entre os estudantes, 

norteadores de suas ações morais. Por meio de histórias dilemáticas, 

compreendemos que também é possível sensibilizar estudantes para representarem-

se nas situações dos personagens, refletirem e imaginarem como se sentiriam 

naquelas circunstâncias. 

Assim, análises como as que foram realizadas nessa pesquisa 

permitiriam, por exemplo, elaborar intervenções cujas estratégias educacionais 

fossem respaldadas nas dimensões psicológicas e intelectuais da ação moral.  Seriam 

estratégias potencialmente desequilibradoras que possibilitariam a superação de 

construções preconceituosas, por exemplo, aquelas ainda mais restritas às relações 

de parte a parte. Tais intervenções se direcionariam para a promoção de relações de 

reciprocidade parte-todo, capazes de superar as limitações dadas pelo realismo 

moral, em prol da norma da reciprocidade quanto às construções, o que pretendemos 

investigar nas próximas etapas dessa pesquisa em andamento. 

 

Referências 
 

ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1998. 
 
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília, 
DF: MEC, SEB, DICEI, 2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/julho-
2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file>. Acesso em: 12 out. 2019. 
 
DELVAL, J. Introdução à prática do método clínico: descobrindo o pensamento das 
crianças. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
_________. Aspectos de la construcción del conocimiento sobre la sociedad. Educar 
em Revista, Curitiba, n. 30, p.45-64, 2007. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/er/n30/a04n30>. Acesso em: 12 out. 2019. 
 
KOHLBERG, L. Psicología del desarrollo moral. Sevilla: Editorial Desclée de 
Brouwer, 1992. 
 
LA TAILLE, Y. de. Moral e ética: dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 
 
______. Construção da consciência moral. Prima Facie revista de ética, p. 7-30, 
2009. Disponível em: 
<https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/225/1/01d11t03.pdf>. Acesso 
em: 12 out. 2019. 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  
 

10 
 

 
MANO, A. de M. P.; SARAVALI, E. G.. As relações entre a construção da abstração 
reflexionante e o conhecimento social: um estudo psicogenético. Revista de 
Educação Pública, p. 759-779, 2014. Disponível em: 
<http://www.periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/
1327>. Acesso em: 12 out. 2019. 
 
MONTOYA, A. O. D. Realidade, Conhecimento Físico e Conhecimento Social: 
Processos e Mecanismos Comuns de Construção. Schème-Revista Eletrônica de 
Psicologia e Epistemologia Genéticas, v. 5, Edição Especial, p. 40-64, 2013. 
Disponível em: 
<http://www.bjis.unesp.br/revistas/index.php/scheme/article/view/3221>. Acesso em: 
12 out. 2019. 
 
PIAGET, J. (1932). O juízo moral na criança. Tradução Elzon Lenardon. São Paulo: 
Summus, 1994.  
 
______. As formas elementares da dialética. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996. 
 
PUIG, J. M. Ética e valores: métodos para um ensaio transversal. São Paulo: Casa 
do Psicólogo, 1999. 
 
YIN. R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 
2005. 
 


