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ESPECIAL NEUROETICA

POR STEPHAN SCHLEIM E HENRIK WALTER

m vagão desgovernado se dirige

em alta velocidade para cima de

um grupo de cinco trabalhadores fer-

roviários que está sobre os trilhos sem

nada perceber. Se ninguém tomar uma

atitude, todos serão atropelados. Por

acaso, você está ao lado da alavanca que

controla a direção dos trilhos e poderia

desviar o vagão descontrolado para

uma rota paralela. Ali, no entanto, está

um outro trabalhador que, com certeza,

teria de pagar a manobra com a própria

vida. Mão no coração: você desviaria a

alavanca para salvar a vida de cinco no

lugar de um?

Cenário número dois: você está em

uma passarela de pedestres acima dos tri-

lhos. Mais uma vez, a vida de cinco fer-

roviários é ameaçada por um vagão que

se aproxima. Ao seu lado, na passarela,

está um homem. Você só precisa empur-

rá-lo: seu corpo maciço frearia o vagão

antes de ele alcançar os trabalhadores.

O homem, porém, morreria. Mais uma

vez a pergunta: você empurraria esse

inocente para salvar os outros cinco?

Filósofos fizeram diversas conjectu-

ras sobre tais cálculos morais de custo-

benefício. Se leigos forem solicitados

a lidar com esses dois experimentos

teóricos, então se pode perceber que, no

primeiro caso, a grande maioria opta por

salvar os cinco trabalhadores; no segun-

do, a maior parte das pessoas testadas

recusa tal opção com veemência.

No entanto, as conseqüências das

duas ações, em termos aritméticos, são

idênticas: uma pessoa morre, cinco são

salvas. Mas, ao que tudo indica, elas não

têm o mesmo significado do ponto de

vista psicológico. Os "utilitaristas" - que

privilegiam o benefício social em vez

do bem individual- acreditam que, para

evitar um dano maior, não deveríamos

hesitar em empurrar também o homem

da passarela. Mas por que essa idéia

desagrada a tantos?

Em vez de refletir sobre essa questão,

em 2001, o filósofo da moral Joshua

Greene decidiu examinar o cérebro das

pessoas enquanto resolviam problemas

semelhantes. Em um laboratório da

Universidade de Princeton, ele con-

frontou sujeitos com 20 dilemas "morais

pessoais" - análogos ao exemplo com o

homem sobre a passarela - assim como
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A forma como tratamos questões éticas tem recebido cada vez mais atenção por parte
de pesquisadores,- afinal, quão racionais podemos ser diante de impasses morais?
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ANATOMIA DOS JULGAMENTOS
Com apoio de procedimentos por imagem, pesquisadores do cérebro
puderam identificar nos últimos anos uma rede moral interna, que
inclui regiões do córtex frontal - mais especificamente, a parte dor-
solateral e ventromedial, assim como a área orbitofrontal. Segundo
um modelo explicativo hipotético, a "teoria de controle de confli-
tos" de Joshua Greene, em julgamentos éticos, o córtex pré-frontal
dorsolateral ajuda ã superar barreiras emocionais que estariam
representadas na área ventromedial. O COF, assim como as amígda-
las, é conhecido pelos pesquisadores como comutador central dos
julgamentos emocionais. O sulco temporal superior (STS) e o córtex
cingular posterior (CCP) também participam de decisões de ordem
moral, principalmente quando a referência à própria pessoa também
desempenha um papel.

Algumas teorias
psicológicas
defendem a idéia
de que primeiro
decidimos e só
depois justificamos
racionalmente

nos 20 casos "morais impessoais" de
orientação semelhante à do modelo
da alavanca. Nesses últimos, pessoas
também são prejudicadas, mas os
danos parecem menos chocantes, já
que quem desvia a alavanca, interfere
no desenrolar dos fatos, mas não causa
diretamente a morte do outro. Trata-se de
uma espécie de dano colateral, segundo
Greene. Já não é esse o caso da queda
da passarela: aqui o empurrão causa
diretamente a morte de um inocente.

Assim o pesquisador explica o
diferente julgamento dos casos: ações
do tipo moral pessoal exigem que
superemos uma barreira emocional
- diferentemente, por exemplo, do
manuseio impessoal da alavanca. O
cálculo estritamente racional dos utilí-
taristas não desempenha nenhum papel
nesse caso.

Isso também se reflete na atividade
cerebral: o grupo de Greene descobriu
que cenários morais pessoais provocam
um estímulo extremamente forte no cór-
tex pré-frontal mediai, assim como no
cingular posterior. Além disso, durante
um experimento semelhante, a amígdala

HENRIK WALTER é diretor do setor
de psicologia médica da Universidade
de Bonn. STEPHAN SCHLEIM é
colaborador científico da mesma
instituição. - Tradução de Renato Dias
Mundt.
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também apresentara atividades fora do
comum. Chamou a atenção dos pesqui-
sadores, que todas essas regiões têm algo
em comum: processam emoções.

Problemas do tipo moral impessoal,
por outro lado, exigiam mais das áreas
cerebrais que costumam desempenhar
funções cognitivas - por exemplo, a
região da atenção e da memória de
curto prazo.

O tempo de reação dos sujeitos tam -
bem forneceu indícios sobre o processo
de decisões: aqueles que ignoravam
a proibição pessoal de matar a fim de
salvar um número rtiáior de pessoas,
levavam em média aproximadamente
dois segundos mais do que os que não
quiseram pagar esse alto preço. No caso
dos cenários morais impessoais, por ou-
tro lado, não se pôde constatar nenhuma
diferença temporal entre os que optaram
pelo "sim" e os que disseram "não".

Em seu experimento subseqüente,
em 2004, os pesquisadores procuraram
ativações cerebrais específicas naqueles
sujeitos que agiam de acordo com a
consideração custo-benefício - ou seja,
consideravam justificável sacrificar um
em benefício de muitos. Nessas pessoas,
o segmento anterior do lobo frontal se
tornou especialmente ativo.

Joshua Greene, hoje professor da
Universidade de Harvard, explica esses
resultados por meio do seu 'modelo de
controle de conflitos" para julgamentos

morais: segundo ele, dilemas éticos do
tipo pessoal geram um conflito interno
que esta essencialmente representado no
córtex pré-frontal mediai. Apenas quem
apazigua esse conflito por meio da ativa-
ção do "mediador' na parte anterior do
lobo frontal, diz ele, consegue se decidir
pelo sacrifício do inocente.

O modelo de Greene, naturalmente,
não é a única tentativa de explicação.
Outros pesquisadores,, como Jorge Moll,
neurocientista brasileiro (ver artigo na
pág. 46), ou Hauke Heekeren, da Santa
Casa de Berlim, também estudaram
a questão sobre como a moral estaria
ancorada no cérebro. Diferentemente
dos complicados dilemas de Greene,
eles se concentraram na percepção de
comportamentos antiéticos - como a

observação de um assalto, ou descrições
verbais curtas do roubo de um carro.

Assim como Greene já fizera, Moll
e Heekeren também relataram sobre a
ativação de uma rede neuronal moral
especial. Ela incluiria principalmente
o córtex pré-frontal mediai (CPFM),
o sulco temporal superior (STS), os
pólos temporais anteriores e o córtex
orbitofrontal (COF).

Algumas dessas regiões participam
também de situações de cognição social
ou da solução de problemas nas quais
precisamos desvendar os pensamentos
e intenções de outras pessoas. Muitas
vezes, outras áreas do córtex mediai en-
tram cm ação quando os sujeitos fazem
referência a si mesmos, ao seu próprio
ego e seus sentimentos subjetivos.

Será que os padrões de atividades
encontrados estão mais relacionados
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ao conteúdo social dos problemas
apresentados? Qual o papel represen-
tado pela referência à própria pessoa?
Provavelmente, esses aspectos - c não o
problema moral em si - são muito mais
responsáveis pela rebelião neuronal que
se observa no exame de imagem.

Até o momento, diversos modelos
neuropsicológicos concorrem para
explicar as ações éticas do homem.
Uma fórmula clássica do psicólo-
go de Harvard, Lawrence Kohlberg
(1927-1987), que, como aluno de
Jean Piaget, estudou principalmente o
desenvolvimento moral de crianças e
adolescentes, diferenciava seis níveis:
do "egocentrismo" puro até a "orientação
para princípios universais". Segundo os
métodos de Kohlberg, a classificação
do "nível moral" pode ser verificada por
meio das justificativas verbais dadas
pelos questionados.

Já o pesquisador Jonathan Haidt,

da Universidade de Virgínia, em Char-
lottesville, sugere uma teoria "social-in-
tuicionista", baseada na idéia de que são
justamente os motivos não muito bem
refletidos que definem nosso julgamento
moral. Segundo ele, os fatos são julgados
automaticamente, quase intuitivamente.
Para Haidt, esse processo inconsciente
praticamente não pode ser influenciado
por argumentos - nós criamos justifi-
cativas para o julgamento espontâneo
após tê-lo feito.

Um estudo publicado há pouco
por Michael Koenigs, da Universi-
dade de Iowa, parece comprovar tal
teoria, junto com o neurocientista
Antônio Damasio e outros colegas, ele
examinou pacientes que tinham uma
lesão cerebral na parte ventromedial do
córtex pré-frontal (VMCPF). Essa área
desempenha um importante papel em
processos de escolha, como Damasio
já comprovou há anos. Os afetados
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não têm a capacidade de integrar sinais
emocionais ao seu comportamento:
quando sujeitos saudáveis, por exemplo,
em um jogo de azar são advertidos a ser
cuidadosos por algum sentimento ruim,
as pessoas com lesão cerebral continu-
am a jogar impassíveis. Portanto, em
situações em que emoções são muito
importantes para a tomada de uma
decisão, segundo a idéia de Koenigs,
esses pacientes com lesão no VMCPF
deveriam ter grandes dificuldades.

O pesquisador confrontou os pa-
cientes com os dilemas morais já des-
critos aqui e comparou suas declarações
com as de candidatos saudáveis e com as
de pessoas com outras lesões cerebrais.
Resultado: pessoas com o VMCPF
lesado se decidiram com muito mais
freqüência contra a proibição de matar
- elas sacrificavam sem hesitar uma única
pessoa em benefício de várias.

A diferença era tanto mais ciara
quanto maior o potencial conflituoso
dos cenários: um caso tratava de uma
mulher que abandonava seu bebê para
assegurar a sobrevivência de toda a famí-
lia. Isso parecia mais legítimo a pacientes
com lesão - diferentemente das outras
pessoas testadas. Provavelmente, os
pacientes experimentavam um conflito
mais tênue podendo, então, se decidir
mais facilmente pelo comportamento
aritmeticamente "mais favorável".

GRAMÁTICA DA MORAL
De acordo com o psicólogo de Harvard
e pesquisador de primatas, Marc Hauser,
decisões de fundo moral iniciam um
mecanismo basal no cérebro. Em seu
livro Moral minas, de 2006, ele explica os
dados fisiológicos cerebrais com uma te-
oria que se apoia no conceito de Noam
Chomsky de uma gramática interna.
Segundo ele, de forma análoga aos
princípios básicos inatos postulados por

O SACRIFÍCIO DA ROSA, c. 1785: temas
como culpa e impasses da consciência são
freqüentes na arte
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Assim como
bebês aprendem
qualquer idioma,
os adultos também
podem adotar
princípios de
outras culturas

Chomsky, que possibilitariam a aqui-
sição da linguagem pela criança, o ser
humano também vem ao mundo com
um "órgão da moral", um rnaquinário ce-
rebral para solucionar problemas morais.

Assim como os bebês conseguem
aprender qualquer língua, nós também
possuímos, segundo Hauser, desde o
nascimento, a capacidade de adotar
princípios morais de qualquer cultura.
A moralidade introjetada seria sempre
utilizada diante de novos fatos e nos tor-
naria capazes de criar uma quantidade
teoricamente infinita de normas e regras.
A aquisição tardia de um novo sistema
moral seria então tão difícil quanto a
aprendizagem de uma nova língua.

Hauser divide a moral humana
em "estruturas causais-intencionais" de
ações e suas conseqüências -, em outras
palavras: quem fez o quê a quem, por
que e com quais conseqüências? Com-
ponentes importantes de nossa estrutura
ética básica seriam, assim, máximas
como: as conseqüências intencionais de
um ato pesam mais - no exemplo dos
trabalhadores ferroviários - do que os
seus efeitos colaterais. Danos causados
ativamente são mais graves do que os
ocasionados por omissão.

A base empírica dessas suposições
foi desenvolvida com base no "Moral
Sense Test" (teste de senso moral:
http://moral.wjh.harvad.edu) de Hau-
ser, composto por dilemas de cunho
moral nos quais o pesquisador sempre

A ESCOLHA DE SOFIA, de 1982, com Merrill Streep: filme fala da dor de fazer
opções que não podem ser revistas

manipula parâmetros individuais como
a intenção e as conseqüências do ato.
No período de um ano, mais de 60 mil
pessoas, de mais de 120 países, partici-
param do teste pela internet, com versão
em i nglês, espanhol e chi nês. Conclusão
de Hauser: intenções são o "alimento" de
nosso órgão da moral - segundo a regra
de que "é proibido causar danos a um
terceiro propositalmente, mesmo que
sirva a um bem maior,- no entanto, é sim
permitido causar danos quando estes são
apenas conseqüência indireta da inten-
ção de atingir um bem maior". Isso pode
esclarecer por que, em julgamentos
morais, as regiões cerebrais que repre-
sentam o estado mental de outros tipos
de decisões também se tornam ativas.

O ponto central da teoria de Hauser:
assim como ocorre com a gramática, é

possível dominar um idioma sem ter
conhecimento profundo dele. Nós
também não temos consciência dos
princípios morais básicos. Aconseqüên-
cia é que apesar de quase sempre termos,
subjetivamente, certeza absoluta do
que consideramos moralmente correto,
quase nunca sabemos o porquê.

Experimentos dos fisiologistas da
moral têm se mostrado frutíferos. Eles
apontam para processos que não seriam
reconhecíveis apenas pela reflexão e
observação. O que isso significa para a
nossa auto-imagem como seres moral-
mente atuantes ainda está em aberto.
Por enquanto, pode-se afirmar que a
racionalidade abstrata parece desem-
penhar um papel claramente menos
importante na ética do dia-a-dia do que
o de nossos sentimentos. n@t

Moral minds. How nature designed our universal sense of right and wrong.
M. D. Hauser, Nova York, HarperCoIlins, 2006.

The neural basisof human moralcognition.J. Moll, R. Zahn et ai., em: Nature
Reviews Neurosdence 6(10), 2005, págs. 799-809.

Qual é a tua obra? Mário Sérgio Cortella, Vozes, 2008.

Ética. A. S. Vázquez. Civilização Brasileira, 1999.
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ESPECIAL NEUROETICA

POR JORGE MOLL E RICARDO DE OLIVEIRA-SOUZA

Em 1 de agosto de 1939, quando avul-
tava o espectro da Segunda Guerra

Mundial, Albert Einstein escreveu ao
presidente Franklin D. Roosevelt uma
carta que ele sabia que poderia afetar o
futuro da humanidade. O assunto era a
possibilidade do desenvolvimento de
armas nucleares. "Certos aspectos desta
situação parecem exigir vigilância e, se
necessária, uma rápida ação por parte
do governo. Acredito, portanto, que
é meu dever chamar sua atenção para
os seguintes fatos e recomendações...",
escreveu Einstein.

As palavras do físico sintetizam
os principais aspectos do julgamento
moral: sentimento moral (preocupação
com o desfecho da guerra),- reconheci-
mento de um dilema moral (revelar ou
não evidências científicas que poderiam
levar a uma nova arma assustadora-
mente letal) e cálculo utilitário (mais
vidas seriam poupadas se, como con-
seqüência, os Estados Unidos, e não
a Alemanha, construíssem tal arma?).
A decisão de escrever ou não aquela
carta deve ter sido extremamente difícil.

Meio século depois, a neurociência

cognitiva já pode explicar muitos dos
mecanismos cerebrais que formam
a base de tais julgamentos morais e
deliberações éticas. Estudos empíricos
examinaram questões tais como de que
forma se constitui o senso de morali-
dade no cérebro de uma criança,- de
que maneira os diversos tipos de lesão
cerebral afetam o julgamento moral;
quais áreas do cérebro parecem estar
cm ação quando nos vemos diante de
um impasse envolvendo questões mo-
rais que nos desnorteiam e que rumos
seguem os pensamentos em meio a
esses dilemas. Basta realizar uma busca
na internet para "cérebro e moralidade"
para ter uma idéia do quanto essa área
de estudo é fértil e crescente.

Um ponto crucial que, contudo,
continua bem pouco conhecido, é a
relação entre raciocínio moral e emo-
ção. De que maneira os sentimentos
afetam nosso julgamento sobre o que
é moral? Um estudo publicado na
Nature de abril de 2007 apresenta uma
nova e importante concepção desta
questão. Os pesquisadores Michael
Koenigs, pós-doutorando do Instituto
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Tomografias cerebrais levantam suspeitas de que nossas avaliações morais se baseiam
mais em inações e emoções do que em processos racionais
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A combinação
entre razão e
emoção parece ser
fundamental
para produzir
e sustentar
sentimentos morais

ONDE OS FRACOS NÃO TÊM VEZ, vencedor do Oscar de 2008: personagem tem
maneiras peculiares de lidar com valores

Nacional de Transtornos Neurológicos
e AVC, Liane Young, aluna de pós-
graduação em psicologia cognitiva da
Universidade de Harvard e seus colegas
descobriram que uma lesão no córtex
pré-frontal ventromedial (CPFVM,
uma região do cérebro localizada aci-
ma das órbitas dos olhos) aumenta a
preferência por escolhas "utilitárias" em
situações de dilema moral. Nesses casos,
os julgamentos favorecem o bem-estar
agregado em detrimento do bem-estar
de menor número de indivíduos. O es-
tudo coloca lenha na fogueira de um já
acalorado debate sobre os malabarismos
que fazemos com fatos e emoção para
tomarmos decisões morais.

JOGO DO ULTIMATO
Koenigs e Young aplicaram um teste
sobre tomada de decisão moral em três
grupos: um deles formado por seis pa-
cientes com lesão bilateral de CPFVM,-
outro constituído por pessoas com le-
sões em outras regiões do cérebro, e um
terceiro grupo de indivíduos-controle
neurologicamente saudáveis. As pessoas
submetidas ao teste enfrentaram cená-
rios de tomada de decisão em quatro

classes. Uma delas continha cenários
morais "pessoais de alto conflito" {mo-
ralmente ambíguas) e emocionalmente
incômodas,- exigia que a pessoa tomasse
a decisão de empurrar ou não um es-
tranho, obeso, em direção aos trilhos
de um trem descontrolado (o que,
conseqüentemente, mataria essa pessoa)
para salvara vida de cinco trabalhadores
adiante na linha (ver artigo na pag. 4o).

Uma segunda classe continha cená-
rios de "baixo conflito" (sem ambigüida-
de moral), mas altamente pessoais, tais
como se seria moral que um homem
contratasse alguém para estuprar a espo-
sa para que, depois, pudesse consolá-la
e reconquistar seu amor. Uma terceira
classe oferece situações moralmente
ambíguas, mas relativamente impes-
soais, como se seria certo mentir para
um segurança e "tomar emprestada"
uma lancha veloz para avisar os turistas
sobre uma tempestade mortal iminente.
Uma quarta classe consistiu em avaliar
situações ambíguas, mas amorais, como
tomar um trem em vez de ônibus para
chegar pontualmente a algum lugar.

Nas situações bem-definidas de
baixo conflito pessoal, os pacientes com

JORGE MOLL é diretor da Unidade de Neurociências Cognitivas e Comportamentais
da Labs D'0r, instituto de pesquisa do Rio de Janeiro. RICARDO DE OLIVEIRA-SOUZA
é pesquisador da mesma instituição.

lesão no córtex pré-frontal ventromedial
e os indivíduos-controle tiveram de-
sempenhos semelhantes, respondendo
unanimemente de forma negativa a
exemplos semelhantes. Mas, ao ponde-
rar sobre as situações emocionalmente
mais carregadas de ambigüidade, os pa-
cientes com lesão de CPFVM exibiram,
uma probabilidade muito maior que os
demais de endossar decisões utilitárias
que levariam a um maior bem-estar
agregado. Eles se mostraram muito mais
dispostos que os demais a, por exemplo,
empurrar um passageiro circunstante na
frente do trem para salvar um grupo de
trabalhadores no caminho adiante.

Por que as pessoas com lesão no
CPFVM deveriam exibir maior pre-
ferência por escolhas utilitárias? É
tentador atribuir esta preferência a um
embotamento emocional geral - um
traço habitualmente encontrado nos pa-
cientes com lesão pré-fronta!. Emoção
diminuída supostamente tornaria esses
pacientes mais propensos ao raciocínio
utilitário. Mas uma pesquisa anterior
realizada por Koenigs e Daniel Tranel,
professor de neurologia dos Hospitais
e Clínicas da Universidade de lowa,
com pacientes com lesão no CPFVM
mostra o oposto. Naquele estudo, os
voluntários participavam do "jogo do
ultimato". Nessa atividade, é oferecida
uma soma em dinheiro a um par de
jogadores. O jogador A propõe alguma
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divisão do dinheiro com o parceiro
B; se este último rejeitar os termos da
divisão, nenhum deles recebe nenhum
dinheiro, Para o jogador B, a decisão
estritamente utilitária é aceitar qualquer
proposta, mesmo que receba apenas 1 %
do dinheiro, já que a rejeição da oferta
implica em nenhum ganho. A maioria
das pessoas, porém, rejeita ofertas ex-
cessivamente desequilibradas porque
determinadas propostas ofendem seu
senso de justiça. Os jogadores com lesão
de CPFVM, contudo, rejeitaram com
maior freqüência as ofertas desequilibra-
das que os indivíduos-controle-aparen-
temente por se sentirem insultados pela
proposta desigual, ainda que lucrativa, o
que invalida os argumentos utilitários.
Um embotamento emocional geral e
um maior raciocínio utilitário parecem,
portanto, explicações improváveis para
o comportamento dos pacientes com
lesão de CPFVM

JULGAMENTO E DILEMA: Em 1939 Albert Einstein escreveu ao presidente Roosevelt
revelando seus receios em relação ao destino do planeta e ao uso de armas atômicas

Uma causa mais parcimoniosa,
apresentada como hipótese em um
artigo da Nature Reviews Neuroscience,
é que razão e emoção cooperaram
para produzir sentimentos morais. O
CPFVM teria especial influência nos
chamados "sentimentos pró-sociais"

- que incluem culpa, compaixão e
empatia. Eles emergem quando estados
como tristeza e afiliação, que se origi-
nam das áreas límbicas, são integrados
com outros mecanismos mediados por
setores anteriores do córtex pré-frontal
ventromedial - como avaliação de pôs-

DIFERENÇAS ENTRE ÉTICA E MORAL
A ética se caracteriza pelo conjunto de princípios gerais
que regem a forma como, na prática, lidamos com as ques-
tões morais da vida cotidiana. Com base neles julgamos e
avaliamos a nós mesmos e aos outros, formulamos juízos
de aprovação ou reprovação. Em linhas gerais, a primeira
é teórica; a segunda é prática. Diferentes civilizações, ao
longo dos séculos têm recorrido a esse grupo de lógicas,
crenças e conceitos para proteger a coletividade e garan-
tir condições básicas de convivência, em busca de uma
harmonia frágil - mas possível.

A palavra morai vem do latim, mosou mores, e significa
"costume", no sentido de normas ou regras introjetadas
pelo hábito, refere-se ao comportamento, ao modo de
agir. Já o vocábulo ética tem origem grega, ethos, signi-
fica, analogamente, modo de ser ou caráter. Do ponto
de vista da filosofia, ambos indicam uma maneira de
vida adquirida - e não uma predisposição natural, o que
remete à idéia de uma "humanidade adquirida". O pro-
fessor Adolfo Sánchez Vázques, da Faculdade de Filosofia
e Letras da Universidade Nacional Autônoma do México,
ressalta que "a ética não cria a moral, não a estabelece
em uma comunidade (...), é antes, a ciência da moral.

isto é, de uma esfera do comportamento humano".
Em seu livro mais recente, Qual a tua obra? (Vozes,

2008) o filósofo Mário Sérgio Cortella, doutor em edu-
cação e professor titular do Departamento de Teologia e
Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica
(PUC) de São Paulo, levanta o questionamento a res-
peito das escolhas que fazemos e de suas implicações.
"A decisão é um dilema sempre individual, mas suas
conseqüências podem afetar muitas outras pessoas",
assinala. Ele cita uma passagem histórica para ilustrar
sua argumentação. Em Nurembergue, na Alemanha,
23 generais nazistas foram a julgamento. Ao serem
interrogados e instigados a esclarecer qual motivo os
levara a cometer crimes tão hediondos, 22 deles afirma-
ram: "Sou inocente, estava apenas cumprindo ordens".
Apenas um admitiu: "Fiz porque acreditava". Segundo
o autor, a postura da maioria revela "absoluta ausência
de integridade", já que mesmo cumprindo orientações
de superiores hierárquicos cada pessoa sempre tem a
possibilidade de obedecer ou não ao que lhe é desig-
nado. E deve arcar com as conseqüências dessa escolha.
(Da redação)
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A VIRTUDE DE SER DO CONTRA
... é razoável que um militarista queira, segundo os princípios utilitaristas, que algumas de suas conclusões

sejam rejeitadas pela humanidade em geral... Henry Sidgwick, Os métodos da ética (1884)

No passado, pareceu óbvio à

maioria dos estudiosos que nos-
sa capacidade de raciocinar nos

tornou criaturas morais. Diferen-

temente dos animais, éramos

capazes de pensar e chegar a um
conjunto de princípios morais - e

às vezes, até obedecê-los. Ainda
assim, ao longo do caminho,

alguns pensadores sagazes,

como os filósofos David Hume
e Adam Smith, no século XVIII,

argumentaram que eram os
sentimentos "calorosos" de solida-

riedade e compaixão, e não as frias
regras da lógica, que pareciam mais

responsáveis pelo nosso senso moral.

Um século depois, o debate em
torno das raízes da moralidade está

recebendo mais atenção do que

nunca. Como Jorge Moll e Ricardo
de Oliveira-Souza descrevem no
artigo principal, pacientes com lesão

no córtex pré-frontal ventromedial

(CPFVM) são repetitivamente uti-
litários nas decisões morais. Seus

julgamentos, que parecem não se

influenciar com a perspectiva de
empurrar alguém à morte desde

que a matemática funcione, pare-
cem menos com os julgamentos

não-utilitários freqüentes de par-

ticipantes normais e mais com as

respostas de sociopatas.
Esses achados elucidam as contri-

buições relativas à razão e à emoção

para o julgamento moral. E também

têm implicações para uma questão
mais controversa: estariam as pes-

soas saudáveis tomando a decisão
certa ao rejeitar a praticidade e

a lógica se a opinião utilitária for
emocionalmente atemorizante?

Fsta linha de questionamento é fre-

qüentemente deixada de lado com

um lembrete de que as descobertas
empíricas não deveriam influir sobre

questões de ética; cruzar a linha

entre o que é e o que deveria ser
é inaceitável. Mas se sociopatas e

pacientes com lesão cerebral fazem

julgamentos que pessoas "normais"

consideram moralmente abominá-
veis, não seria esta uma boa evidên-

cia de que simplesmente há escolhas
certas e erradas? Não deveríamos

nos sentir orgulhosos de nossas
tendências não-utilitárias?

Esta conclusão poderia ser vá-

lida, não fosse pelo fato de gente
aparentemente "normal", sem

diagnóstico de sociopatia ou lesão

cerebral, como filósofos e cientistas
sociais não-sociopatas com cérebro

saudável também endossa o utili-
tarismo. Para eles, as emoções nos

tornam acanhados no momento de
agir pelo bem maior e não deveriam

desempenhar nenhum papel no

julgamento moral.
Logo, ao contrário de, digamos,

escolher um time de basquete pelo
qual torcer, é difícil saber onde se

posicionar em relação ao utilitaris-

mo dando uma olhada nos fãs da

equipe. Este fato significaria

que a psicologia não pode

contribuir em nada para este

debate?
Imagine que você esteja

encarregado de criar uma
nova espécie de criatura

humanóide. Você privaria
esta espécie de regiões ce-

rebrais e reações emocionais

responsáveis pelas tendên-
cias utilitaristas humanas,
assegurando que não teriam

nenhum problema em sacrificar uns

poucos pelo bem de muitos? Essa
noção pode ser perturbadora. Saber

que um homem se sente perfeita-
mente bem com a noção de jogar

alguém de uma ponte (mesmo que

seja pelo bem maior), por exemplo,
pode nos levar a apostar que ele não

é o tipo de pessoa que vá ganhar

o título de pai do ano, doar para
instituições de caridade ou ser fiel

ao seu time.

O utilitarismo pode, ao final,
ser a teoria moral correta. Mas que-

remos seres humanos capazes de
ser práticos não por embotamento

emocional (como sociopatas e pa-
cientes com lesão cerebral), mas por-

que sabem que emoções calorosas e

brandas devem ser deixadas de tado
em uns poucos casos específicos. Tal-

vez algumas pessoas sejam capazes
desta sutil regulação emocional. Mas

para a maioria de nós, exige sacrifi-

car emoções que, embora possam
nos tornar moralmente superiores,

também nos fariam estúpidos.

DAVID PIZARROé professor assistente
de psicologia da Universidade de

Cornell, Estados Unidos
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Alguns tipos de
lesões neurológicas
resultam na
deterioração de
sentimentos
pró-sociais como

síveis desfechos. Estudos que utilizam
técnicas de imageamento funcional
corroboram esta idéia. Como descre-
vemos num artigo de 2007 na Social
Neuroscience e numa pesquisa anterior, o
córtex participa ativamente não apenas
dos processos explícitos de julgamento
moral, mas também quando as pessoas
são passivamente expostas a estímulos
evocativos de sentimentos pró-sociais
(como os despertados pela cena de uma
criança com fome). Curiosamente, o
CPFVM era acionado quando os volun-
tários optavam por sacrificar dinheiro
para doar a obras de caridade - decisão
que é, ao mesmo tempo, utilitária e
emocional -, como descrevemos em
um artigo de 2006 do Proceedings of we
National Acactemy of Sciences USA.

A deterioração dos sentimentos
pró-sociais, resultante de lesão na parte
ventral (ou lado de baixo) do córtex
pré-frontal, juntamente com uma ca-
pacidade preservada de experimentar
reações emocionais aversivas associa-
das a ira ou frustração (dependendo
mais dos setores laterais do córtex
e conexões subcorticais), poderiam
explicar os resultados dos dois estudos
de Koenigs. Os pacientes com lesão de
CPFVM que participam do jogo do ul-
timato, por exemplo, deixam que emo-
ções como raiva e desdém governem
as decisões não-utilitárias para rejeitar
ofertas injustas. Os pacientes com
lesão de CPFVM foram mais práticos

- ou utilitários - ao enfrentar dilemas
morais difíceis, justamente porque
a lesão nas partes centrais do córtex
pré-frontal reduziu os sentimentos
pró-sociais, dando vantagem relativa
ao raciocínio impiedoso.

Esta explicação nos leva de volta ao
dilema de Einstein. A carta de Einstein a
Roosevelt ajudou a preparar os EUA e a
construir as primeiras bombas atômicas.
Aquelas bombas mataram dezenas de
milhares de civis — mas, em o fazendo.

PARA CONHECER MAIS

deram um fim à Segunda Guerra Mun-
dial. Teria sido cruel a escolha utilitária
de Einstein, resultante das emoções
sendo subjugadas pela pura cognição?
Acreditamos que não. Aparentemente,
a razão e os sentimentos de Einstein
estavam trabalhando juntos muito bem,
refletindo inteiramente a interação
entre pensamento, emoção, empatía
e presciência - bem como angústia e
ambivalência - que complexas decisões
morais incitam. IYÔC

The self as a moral agent: linking the neural bases of social agency and moral
sensitivity. J. Moll, R. deOliveira-Souza, C. |. Garrido, l. E. Bramati, E. M. A. Caparelli-
Daquer, M. L. M. E Paiva, R. Zahn e J. Grafman, em Social Neurosàence, vol. 2, nes 3-4,
págs. 336-352, janeiro de 2007.

Damage to the prefrontal córtex increases utilitarian moral fudgments. M,
Koenigs. L. Young, R. Adolphs. D. Tranel. F. Cushman, M. Hauser e A. Damasio, em
Nature. vol. 446, págs. 908-911,19 de abril de 2007.

Human fronto-mesolimbic networks guide decisions about charitable
donation. J. Moll, F. Krueger, R. Zahn, M. Pardini, R. de Oliveira-Souza e J. Grafman,
em Proceedings of the National Academy of Sciences USA, vol. 103, ns 42, págs. 15.623-
15.628,17 de outubro de 2006.

Opinion: the neural basis of human moral cognition. J. Moll. R. Zahn. R. de
Oliveira-Souza, F. Krueger e j. Grafman, em Nature Reviews Neuroscience, vol. 6, ng 10,
pãgs. 799-809, outubro de 2005.

WWW.MENTECEREBRO.COM.BR MENTE&CEREBRO

pdv
Text Box
empatia e tolerância



ESPECIAL NEUROETICA ü

POR MONIKA KELLER E RABEA RENTSCHLER

ocê não vai brincar comigo",
implica Elisa. Ela não disfarça

o ciúme que tem dos bloquinhos de
montar: quertodossóparasi. Quando
seu irmão caçula quer pegar uma das
peças coloridas, ela reclama. "Que
egoísta, querer tudo só para si", pode-
ria pensar um adulto que observasse
a cena. Mas a menina de 3 anos não
parece estar muito preocupada com
isso. As tentativas conciliatórias da
mãe não a atingem. Elisa só deixa que
o irmãozinho brinque quando percebe
que pode ficar sem o brinquedo em
razão de seu comportamento.

Por que as crianças pequenas só
pensam em si mesmas? Será que as
pessoas vêm ao mundo egomanfacas
e levam anos até aprender a consi-
derar as necessidades e sentimentos
dos outros? Essa questão tem causa-
do grande controvérsia e motivado
pesquisas. Durante muito tempo, os
psicólogos acreditaram que a capa-
cidade para a convivência social era
fortemente associada à maturidade
cognitiva. Hoje, sabe-se que espe-
cialmente a capacidade empática

de uma criança é decisiva para o seu
desenvolvimento moral.

Os primeiros sinais de empatia
são reações espontâneas de carinho
pelos outros. Mães conhecem esse
fenômeno: se um bebê começa a
chorar na sala de espera do pediatra,
freqüentemente outras crianças se
juntam a ele em coro. Isso ocorre por-
que nessa fase ainda não conseguimos
diferenciar entre a percepção de nós
mesmos e dos demais.

Aos 18 meses, algumas vezes as
crianças já tentam consolar os outros
ativamente - por exemplo, ao ten-
tar animar um amiguinho que está
chorando com algum brinquedo ou
guloseima. Entre os 1 e 3 anos, o de-
sejo de ajudarem geral aumenta, pois,
pouco a pouco, os pequenos começam
a discernir não apenas sentimentos
interpessoais simples, mas também os
mais complexos - compreendendo,
por exemplo, como alguém se sente
quando está decepcionado ou foi enga-
nado. Essa percepção está relacionada
tanto ao desenvolvimento emocional
quanto cognitivo: com a maturidade,

52 MENTEScCÉREBRO ACOSTO 2008

pdv
Text Box
Você



No segundo ano de vida, as crianças já conseguem dividir objetos, consolar e ajudar os
outros,- aparentemente, temos a capacidade intuitiva de agir segundo o princípio de justiça
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BOM COMPORTAMENTO exige amadurecimento por parte dos pequenos e
paciência dos adultos para educá-los

crianças se tornam mais aptas a assu-
mir a perspectiva alheia e aprendem
a consolar os outros, orientando-se
intuitivamente por regras morais que se
baseiam mais na capacidade inata para

ã empatia que na razão. No entanto,
esse comportamento não é refletido
eticamente em seu sentido estrito.

As teorias até hoje fundamentais
sobre o desenvolvimento moral cog-
nitivo vêm dos psicólogos Jean Piaget
(1896-1980) e Lawrence Kohlberg
(1927-1987), pioneiros da pesquisa
sobre aquisição da moral pela crian-
ça. Piaget foi o primeiro a formular
a percepção de que ações de fundo
ético dependem principalmente da
compreensão dos princípios éticos
relacionada a cada faixa etária. De
forma um pouco exagerada, isso quer
dizer: grau de maturidade e capacidade
de reflexão são pré-requisitos decisivos
para se agir corretamente.

A partir dessa teoria, o psicólogo
americano Kohlberg desenvolveu
um modelo hierárquico dos estágios
de desenvolvimento moral (ver cjuadro
na pátj.ss). Em um estudo de longo
prazo, ele e seus colegas examinaram
a capacidade de julgamento moral de
meninos a partir dos 10 anos. Para

tanto, apresentaram a eles questões
morais hipotéticas. O exemplo mais
conhecido é o chamado dilema de
Heinz: a esposa do personagem está
à beira da morte. Existe, porém, em
uma única farmácia, um remédio
muito caro que poderia salvá-la. O
homem não pode pagar por ele e o
farmacêutico se recusa a vender a
crédito. A pergunta c: Heinz deve
roubar o medicamento ou não?

OLHO POR OLHO
Os sujeitos da pesquisa de Kohlberg
precisariam dizer qual decisão seria
certa e explicar seu julgamento. O resul-
tado a que chegavam não era relevante
para os psicólogos, pois estes estavam
interessados exclusivamente na forma
como cada um se justificaria. A partir
daí, ele definiu três estágios do julga-
mento moral: o nível pré-convencional,
o convencional e o pós-convencional.

Segundo esse princípio, crianças de
até l O anos argumentaram no primeiro

estágio de forma puramente auto-re-
ferente: "Não se deve roubar, senão a
pessoa vai para a cadeia!". Ou: "Você
tem de roubar, pois ela também faria o
mesmo por você'7. Aos 14 anos, a maio-
ria dos adolescentes já tinha atingido a
segunda etapa e se orientava principal-
mente pelas relações sociais e deveres
legais: "Sua família vai achar que você
é um monstro se não roubar." Ou: 'A
pessoas devem respeitar as leis".

O último e mais alto estágio indica
o alinhamento com ideais e com prin-
cípio morais universais. Nem todos
os sujeitos atingiram esse estágio,
nem mesmo quando adultos. Pessoas
nessa fase costumam argumentar que
"Heinz deve roubar o medicamento
porque o direito à vida supera o direito
à propriedade".

Kohlberg concluiu, com base em
suas entrevistas, que todas as pessoas
atravessam determinadas fases de
desenvolvimento moral qualitati-
vamente crescentes, embora nem
todas atinjam etapas mais evoluídas.
Segundo ele, crianças com menos de
10 anos não seriam capazes de dife-
renciar noções éticas, julgando ações
apenas segundo o princípio do prazer

MONIKA KELLER é pesquisadora do Instituto Max-Planck de Pesquisas em Formação

de Berlim e professora da Universidade Livre de Psicologia do Desenvolvimento.
RABEA RENTSCHLER é jornalista especializada em temas de ciência. - Tradução de
Renata Dias Mundt
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ou com base em uma simples justiça
de troca - "o que você fizer comigo,
eu faço com você" ou, já num mo-
mento mais amadurecido, "não faço
com os outros o que não quero que
façam comigo". Nesse estágio ainda
lhes falta a compreensão de princí-
pios éticos mais elaborados, motivo
pelo qual se orientariam apenas pela
alteridade e pela autoridade.

No início dos anos 90, porém,
psicólogos descobriram provas de
que, a partir dos 3 anos, as crianças já
conseguem diferenciar entre ofensas
morai s (bater ou roubar) e convenções
sociais ("devemos dizer 'por favor'" ou
"meninos não pintam as unhas"). Aos
5, elas conseguem se manter fiéis a
convicções morais, mesmo quando
uma figura de autoridade afirma o
contrário. Um trecho de uma entre-
vista com um menino dessa idade
pode deixar isso mais claro;

Entrevistador.- "Na Escola do Parque, as
crianças podem bater ou empurrar as outras
Quando querem. Você acha que está certo que
lá seja permitido esse comportamento?".

Menino: "Mão, não está certo... Porque
isso deixa os outros Iristes. Machuca as outras
pessoas. Não ébom machucar".

O menino, portanto, justificou o
valor de regras de comportamento
não com normas impostas por auto-
ridades ou com punições, mas com
as conseqüências da ação para outras
pessoas. O mecanismo por meio do
qual essas noções morais "naturais" são
transmitidas não é a compreensão inte-
lectual, mas o sentimento de empatia,
que possibilita a associação de experiên-
cias próprias às de outras pessoas.

Quando se tratava apenas de con-
venções, o menino de 5 anos julgou
de outra forma:

A PARTIR DOS 18 MESES, crianças
passam a perceber quando que
alguém está triste. Aos 5 anos,

descobrem o prazer da posse - e não
raramente realizam suas primeiras

experiências de furto
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Entrevistador; "Na Escola X, as crianças
podem tirar suas roupas quando querem. E
permitido cjue as pessoas andem peladas?".

Menino: "Sim, porque essa fã regra."
Entrevistador: "Eles podem criar uma

regra assim?".
Menino.- "Se é o que o diretor quer, então

ele pode fazer isso".
Entrevistador: "Porquê^".
Menino-. "Porque de é o chefe, eleérespon-

íável pela escola".
Claro que as crianças no jardim

da infância não atribuem julgamentos
morais apenas às conseqüências para os
outros, a ameaça de punições também
desempenha o seu papel. Em entrevis-
tas próprias, nós ouvimos muitas vezes
justificativas como "então eu serei pu-
nido" ou "então o papai vai reclamar".
No entanto, essas sanções não serviam
como justificativas morais. Pois, assim
que perguntávamos se era certo roubar
se ninguém descobrisse ou se não fosse
punido, as crianças insistiam que mes-
mo assim não estava correto.

A capacidade de julgamento moral
de crianças em idade pré-escolar já é,
portanto, bem mais diferenciada do
que Kohlberg acreditava. Aparente-
mente, ela tem raízes não apenas na
razão, mas também no campo dos sen-
timentos. Além do
aspecto emocio-
nal, a teoria
do psicólo-

go americano ignora a relação entre
o conhecimento do bem e do mal e a
ação ética propriamente dita: será que
uma pessoa que sabe mais sobre justiça
é mesmo mais justa? Muitos incidentes
- e crimes - nos quais magistrados
estão envolvidos sugerem que não.
Diversos experimentos com sujeitos
em idade escolar e outros no início da
idade adulta ajudam a examinar essa
questão mais a fundo.

SEGUINDO A INTUIÇÃO
Primeiramente, grupos de três pessoas
da mesma faixa etária e sexo, com
idades entre 5 e 19 anos, tiveram de
decidir conjuntamente como queriam
dividir 20 moedas (no caso dos mais
novos, o dinheiro era substituído por
adesivos) com um grupo anônimo.
Essa outra equipe não tinha nenhuma
influência sobre a decisão. Crianças
e adolescentes sabiam que cada um
embolsaria exatamente o valor que o
grupo decidisse. Se eles, portanto, re-
solvessem não entregar nada, os outros
simplesmente ficariam sem um tostão
— sem nenhuma conseqüência.

Sabe-se, por experimentos se-
melhantes com adultos, que
a maioria deles não fica
com tudo para si, mas
entrega em média



30%, apesar de ninguém obrigá-los
a dividir. Isso se comprovou,, em
grande parte, em nossos testes com
estudantes universitários. Segundo a
teoria de Kohlberg, as crianças mais
novas deveriam demonstrar clara-
mente menor disposição em dividir
do que estudantes adultos, porque
as primeiras ainda não estavam tão
evoluídas moralmente.

Mas o que ocorreu foi o oposto!
Nossas pesquisas mostraram que
crianças cedem claramente mais do
que adultos. Em grupos de todas as
faixas etárias - incluindo crianças na
fase pré-escolar - a maioria das vezes
a divisão foi feita meio a meio. Apa-
rentemente, crianças e adolescentes
decidem intuitivamente segundo o
princípio de justiça.

No entanto, a situação do grupo
poderia ser um fator importante, capaz
de influenciar a quantia cedida pelos
jovens voluntários. A fim de excluir essa
possibilidade, repetimos o experimento
individualmente e de forma totalmente
anônima. Dessa vez, também pergun-
tamos qual seria a divisão mais justa.
Resultado: a divisão igualitária foi, mais
uma vez, indicada por quase todos como

a decisão mais justa. Porém, quanto
mais velhos os participantes, menos
eles respeitavam o seu próprio conceito
teórico de justiça: principalmente os de
17 anos ofereciam às vezes quantias
menores do que aquela que tinham
indicado anteriormente como justa. O
conhecimento e a ação, portanto, não
eram necessariamente consistentes.

As argumentações das crianças e dos
adolescentes também eram diferentes
de acordo com sua idade: os mais jo-
vens, na fase pré-escolar, simplesmente
não justificavam sua decisão. As de 9
anos quase não forneciam razões, mas
faziam ofertas que ocasionalmente,
indicavam o princípio de justiça ("isso é
correto), seu próprio interesse ("preciso
do dinheiro") ou um julgamento subje-
tivo ("gosto do número 7"). Somente os
mais velhos refletiam sistematicamente
sobre suas próprias sugestões e ten-
tavam influenciar uns aos outros com
argumentos. Eles apoiavam a opinião
de outras crianças ou a rejeitavam.

Os mais velhos também pensavam
nos membros do outro grupo, o que
fazia com que as ofertas aumentassem
("talvez eles precisem do dinheiro";
"eles dependem de nós"; "talvez eles

sejam pessoas simpáticas") ou fossem
reduzidas ("talvez eles só desperdicem
o dinheiro",- "eles também nos dariam
menos",- "talvez eles sejam chatos"). As
atribuições negativas serviam claramen-
te para legitimar moralmente a quebra
do princípio de justiça. Além disso, as
regras do capitalismo também foram
indicadas ("qualquer um agiria assim").

No início da idade adulta, a auto-
defesa da própria imoralidade atingiu
o seu ponto máximo: um estudante
universitário justificou sua decisão de
entregar apenas três das 20 moedas
simplesmente imputando aos outros a
culpa pelo conflito moral no qual ele
aparentemente se encontrava: "Afinal,
nós agora temos de lidar com o peso
na consciência, por isso os outros não
mereceram tanto quanto nós". O fato de
os grupos que se desviaram da divisão
igualitária terem apresentado mais ar-
gumentos, a maioria deles mais criativa,
mostra que a divisão igualitária parece
realmente atender a um critério de deci -
são moral intuitivo. Com o aumento da
idade, e principalmente no contexto do
grupo, alguns jovens passam a recorrer
à ajuda de justificativas individuais, que
priorizam o próprio bem-estar.

A PREOCUPAÇÃO
COM O OUTRO
O psicanalista inglês Donald D.
Winnicott (1896-1971) usa em sua
obra o conceito de concern para
designar uma aquisição da criança
durante seu desenvolvimento: a
constatação objetiva de que algo
ocorre (ou estaria ocorrendo) com
outra pessoa. Essa percepção do
sentimento do outro a induz a uma
espécie de sensibilização empática
com o sentimento alheio. Em várias
obras o termo concern é traduzido
como "preocupação" ou, mais rara-
mente, como "inquietação".
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Os mais novos
nutrem pouco
remorso/ conforme
crescem, elaboram
justificativas que
priorizam o
próprio b e m - e s t a r .

Como a ação ética aparentemente
nem sempre anda de mãos dadas com a
compreensão ética, nosso grupo de pes-
quisa interessou-se em saber até que pon-
to, além das capacidades emocionais e
cognitivas, o ambiente cultural também
influencia o desenvolvimento moral.

Assim, pedimos a 120 meninos e
meninas com idades entre 7 e 15 anos
de diversos países ocidentais,, assim
como a aproximadamente 80 crianças
de ambos os sexos, da mesma faixa
etária, que refletissem sobre um dile-
ma moral: eles deviam imaginar que
tinham combinado um encontro com
seu melhor amigo ou amiga porque
ele ou ela queria conversar sobre algo
importante. No mesmo dia, eles são
convidados por um novo colega da
escola para ir ao cinema assistir ao lan-
çamento de um filme que eles queriam
muito ver e que só chegará aos cinemas
muito tempo depois - ou seja, uma
oportunidade bastante atraente.

DO SABER AO FAZER
Diferentemente do que ocorria no
experimento de Kohlberg, eles não
apenas tinham de julgar o que acha-
vam correto segundo sua opinião,
mas também decidir o que eles pró-
prios fariam: dou um cano no meu
amigo ou deixo de assistir ao filme
que tanto quero ver? Mantenho mi-
nha promessa ou c mais importante

COM O AMADURECIMENTO descobrimos que deixar de cumprir compromissos
causa irritação e tristeza nos outros e pode causar conflitos

fazer uma nova amizade? Com essas
reflexões, os sujeitos da pesquisa de-
viam se colocar no lugar das diversas
perspectivas da história e ref le t i r
sobre sentimentos e conseqüências
das ações para os envolvidos.

Como esperado, as declarações das
crianças e adolescentes, de forma aná-
loga à teoria de Kohlberg, mostraram
três estágios de desenvolvimento nos
quais os jovens sujeitos discerniam as
perspectivas com intensidades diferen-
tes - c isso em todas as culturas. No
entanto, o desenvolvimento não se
deu de forma tão exata corno Kohlberg
imaginara. Apesar de todos julgarem a
decisão a favor do melhor amigo como
moralmente correta, nem sempre eles
agiam de acordo com ela. Motivos
como puro egocentrismo que, segundo
Kohlberg, já deviam ter sido superados
aos 10 anos, eram realmente mais raros
quanto mais velhos os participantes,
mas, mesmo assim, surgiram em todas
as faixas etárias.

Os participantes ocidentais, no
primeiro estágio se orientaram prefe-
rencialmente no sentido do próprio
bem-estar - aproximadamente 35%
das crianças de 7 anos escolheram o
filme em vez da ajudar o amigo. O
sentido da amizade consistia, princi-
palmente, em ter um companheiro de
brincadeiras. Uma criança nessa fase de
desenvolvimento aceita o convite inte-

ressante sem nenhum remorso. Em sua
concepção, o melhor amigo pode sim-
plesmente brincar com outra pessoa.

Ao 9 anos, eles já tinham outro dis-
cernimento: a amizade era então consi-
derada uma relação mútua e duradoura
na qual as pessoas se gostam. Sendo
assim, aproximadamente a metade das
crianças dessa idade decidiu-se a favor
do melhor amigo. As crianças tinham
consciência de que não cumprir o seu
compromisso poderia deixar o outro
triste e irritado. No entanto, alguns
aceitaram a oferta porque a vontade
de ver o bom filme foi mais forte. A
consciência pesada foi rapidamente
aplacada com explicações simples ou
com mentiras.

Os de 12 anos, por outro lado, já
tinham clareza: um cancelamento fere
não apenas as justas expectativas da
amiga ou do amigo, mas eles mesmos
também seriam atingidos. Os ado-
lescentes sabiam que sua consciência
"pesaria" mesmo que o amigo não
soubesse nada da outra oferta. Mesmo
assim, aproximadamente 30% se deci-
diram pelo cinema. Parte se desculpou,
outros simplesmente mentiram.

Os de 15 anos atingiram o nível de
reflexão moral mais alto. Entre eles foi
possível observar um princípio geral
de fundo: confiança mútua. A auto-
imagem dos adolescentes se orientava
segundo a idéia que tinham de como

WWW.MENTECEREBRO.COM.BR MENTE&CEREBRO 57



O DESENVOLVIMENTO SEGUNDO KOHLBERG

O psicólogo americano Lawrence Kohlberg (1927-1987) criou nos anos 50 um modelo hierárquico de níveis
da capacidade de julgamento ético. Segundo esse modelo, todo ser humano atravessa até seis estágios
definidos em três níveis diferentes que caminham para uma compreensão moral cada vez mais madura.
Hoje, considera se ultrapassada a hipótese de uma seqüência exata, mas as diferentes formas de justifica-
tiva moral continuam válidas.

ESTAGIO 1: "Bom é aquilo que eu quero ou o que
a autoridade quer!"
Idade: até 10 anos
É entendido como justo aquilo que corresponde
à obediência a uma autoridade. A ação moral é
motivada pelo medo de punições ou o desejo de
recompensas.

ESTÁGIO 2: "O que você fizer comigo, eu faço
com você!"
Idade: até 13 anos
É considerado certo aquilo que traz vantagens e
poupa desvantagens. O princípio "olho por olho,
dente por dente" também é aceito quando a própria
pessoa não é afetada por ele.

ESTÁGIO 3: "Eu quero ser uma pessoa boa."
Idade: até 16 anos
Justo é aquilo que tem efeito positivo sobre as
relações humanas e é correto no âmbito pessoal. É
preciso ter a consciência limpa, por isso, vingança
ou retaliação devem ser evitados.

ESTÁGIO 4: "A moral está a serviço do sistema
social em que vivo."
Idade: acima de 16 anos
já não basta ter bons princípios; o ideal é que cada
um cumpra suas obrigações, respeite as leis e sirva
ao bem comum. Surgem aí a noção de cidadania e
a preocupação com ideais coletivos.

ESTÁGIO 5: Justiça democrática universal
Idade: acima de 20 anos
É tido como correto o que foi decidido imparcial-
mente pela maioria. Certos direitos fundamentais
como igualdade, liberdade e dignidade de todo
ser humano, porém, têm prioridade em conflitos
de consciência.

ESTÁGIO 6: Justiça ideal
Esse estágio é atingido apenas por poucas pessoas
extremamente maduras emocional e eticamente.
justo é aquilo que se volta para ideais individuais
considerados universais e livres de fronteiras sociais
e culturais.
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O PSICÓLOGO Jean Piaget (1896-1980)
foi um dos pioneiros no estudo da

aquisição dos princípios éticos na infância

um amigo confiável devia se com-
portar, pelo menos em linhas gerais.
Mentir para o melhor amigo era um
comportamento julgado de maneira
conseqüente. Todos eram da opinião
que conflitos devem ser resolvidos
abertamente, sendo que as necessida-
des do melhor amigo sempre têm prio-
ridade - e, no entanto, quase 20% dos
adolescentes deu preferência à noite
no cinema! Eles então argumentavam
que o amigo tambérnAéria tomado essa
decisão ou que "podemos nos permitir
alguma coisa boa às vezes".

A avaliação das conversas confirmou
os mesmos estágios de desenvolvimento
da compreensão sociomoral de normas,
relacionamentos e sentimentos em todas
as crianças originárias dos diversos paí-
ses. Os pontos de vista que deixavam de
ter importância na situação mencionada
não dependiam apenas do estágio de
desenvolvimento, mas também das
condições sociais. Assim, ocidentais
mais jovens, por exemplo, atentavam
principalmente para a oferta do menino
novo. Os chineses da mesma idade, por
outro lado, consideravam o novo colega
de classe mais a partir de pontos de
vista altruístas e se atinham com grande
freqüência à regra: devemos ajudar as
crianças novas. Um princípio também
conhecido dos estudantes ocidentais,
mas ao qual eles aparentemente dão
menos valor.

Por isso, no final, os chineses se
sentiam mal com qualquer decisão de
tomassem - já que tinham de decep-
cionar o seu amigo ou o novo colega.
As crianças ocidentais, contrariamente,
se sentiam bem quando se decidiam a
favor do amigo porque tinham resisti-
do à "tentação do cinema".

Como a idéia de coletividade na
China é muito mais valorizada do que
na Europa, as crianças orientais reagem
também de forma mais sensível quan-

do se trata de normas sociais. Entre os
adolescentes de 15 anos, porém, essa
diferença cultural parece se neutralizar.
Nessa idade, quase todos os adoles-
centes chineses deram prioridade à
forte amizade — o que consideravam
também correto moralmente. Por um
motivo simples: na puberdade nós
nos libertamos de nossos pais e nos
voltamos mais para os outros de nossa
idade. Porém, a família é o primeiro
círculo no qual uma criança realiza
experiências e se torna capaz de em-
patia. É nesse ambiente que surgem as
primeiras oportunidades de troca de
perspectiva e empatia.

EXEMPLOS E REGRAS
No mais tardar no jardim-de-infân-
cia, as crianças aprendem a brigar,
E é bom que seja assim. Pois nas
querelas por um brinquedo ou para
ficar com um bom lugar no círculo,
elas sentem que podem ser tratadas
da mesma maneira como tratam seus
iguais. Em casa, os pequenos precisam

de regras claras e compreensíveis e
bons exemplos. Se, quando alguém
telefona, o pai manda dizer que não
está, apesar de estar ali ao lado, elas
aprendem: mentir não é ruim e nem
tem conseqüências negativas.

Ao participar de discussões conjun-
tas, com os pais e os irmãos, a criança
aprende a conhecer e a julgar os moti-
vos dos outros - e se dá conta de que
nem todas as mentiras são igualmente
negativas. Se tem as próprias necessi-
dades respeitadas, ela também se torna
mais disposta a fazer acordos ou a se
desculpar. Além disso, ela aprende a
resolveres próprios conflitos com mais
autonomia. Obviamente não existe
uma receita "perfeita" de educação que
transforme diabinhos em anjinhos/ a
influência da educação não pode ser
separada dos fatores genéticos, mas o
afeto e o empenho dos pais no intuito
de oferecer o melhor a seus filhos, desde
os primeiros anos, faz toda a diferença.
Não apenas para a vida dessas crianças,
mas para toda a sociedade. "®*
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