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Desenvolvimento 
moral

PIAGET

Realismo moral
(moral heterónoma)

Relativismo moral 
(moral autónoma)

até 10/ 11 anos

depois 10/ 11 anos

Teoria dos seis estádios de Kohlberg

Estádios

qualitativamente 
diferentes

sistema de organização 
novo e mais 

compreensivo

sequência 
invariante

relacionados 
com a idade

I - NÍVEL PRÉ-CONVENCIONAL OU PRÉ-MORAL
(infância)

Próprio 

ESTÁDIO 1

MORALIDADE HETERÓNOMA
ESTÁDIO 2

INDIVIDUALISMO, PROPÓSITO E 
TROCA INSTRUMENTAL

Punição e obediência
Punição e obediência

Próprio

Outro 

NÍVEL CONVENCIONAL (adolescência)

Próprio 

Sociedade

ESTÁDIO 3
EXPECTATIVAS E RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS MÚTUAS E 
CONFORMIDADE INTERPESSOAL

ESTÁDIO 4
SISTEMA SOCIAL E CONSCIÊNCIA

“Se toda a gente

fizesse isso�”

Próprio

Grupo

Moralidade do “bom rapaz”
Não faças aos outros�

NÍVEL PÓS-CONVENCIONAL

ESTÁDIO 5
CONTRATO SOCIAL

Princípios universais de justiça para todos 

Sociedade

Próprio

Próprio

Sociedade

Acordo democrático 
sobre direito, normas e 

alterações 

Livre acordo e contrato próprio

ESTÁDIO 6
PRINCÍPIOS ÉTICOS UNIVERSAIS

O maior bem para

o maior número
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a) Não me vou irritar com o João, porque sempre que não percebo alguma 
coisa de matemática, ele explica-me.

b) Não me vou irritar com o João, porque toda a gente espera que eu me 
saiba comportar.

c) Eu não minto. Talvez não me caiam os dentes, mas podem-me castigar.

d) Tenho que tolerar os que são diferentes; conversando chegaremos a um 
acordo em benefício de todos.

e) Eu não minto.  Se toda a gente mentisse ou fizesse  aldrabices, a vida seria 
impossível.

f) Tenho que tolerar os que são diferentes; porque toda a gente tem direitos 
que nenhuma lei ou nenhum costume deve violar.

Estádio 1 – Obediência e medo da punição

Estádio 2 – Favorecer os interesses pessoais

Estádio 3 – Expectativas interpessoais

Estádio 4 – Normas sociais estabelecidas

Estádio 5 – Direitos prioritários e contrato social

Estádio 6 – Princípios éticos universais

A que estádio corresponde cada expressão?


