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RESUMO 
 
 

O estudo realizado apoiou-se nas pesquisas sobre o desenvolvimento da noção de 
regras na perspectiva piagetiana, que considera esta noção enquanto uma 
construção do sujeito em interação social com o seu grupo. Como objetivo, buscou 
conhecer e discutir a concepção de quatro educadores da educação infantil sobre o 
desenvolvimento das regras no contexto escolar. A metodologia foi a pesquisa 
qualitativa na modalidade de estudo descritivo e teve como procedimento a 
realização de uma entrevista semi-estruturada as educadoras. Os resultados 
apontaram que as educadoras reconhecem a importância em se trabalhar com as 
regras desde a Educação Infantil, embora em suas escolas não haja nenhum projeto 
que trate disto.  
 

Palavras-Chave: Construção de regras. Autonomia moral. Jean Piaget.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A criança em sua formação dependerá da interação com o adulto e o 

meio que o cerca para construir a noção de regras, ou seja, um sujeito não nasce 

sabendo o que deve fazer ou não, mas constituirá estas noções para si através da 

cultura, no decorrer do seu desenvolvimento. É importante destacar que, na teoria 

piagetiana sobre o desenvolvimento moral, o respeito às regras decorrerá do modo 

como o meio se relaciona com a criança, que poderá ser de dois tipos: interações 

por cooperação, no qual as regras são vivenciadas e aprendidas através das trocas 

mútuas, e por coação, em que as regras são impostas pelo adulto (PIAGET, 1977). 

A questão é que, dependendo da concepção que o adulto tem sobre 

como o sujeito concebe as regras esta será a prática dele. No caso da escola, se o 

professor acredita que o sujeito aprende as regras apenas por coação (imposição de 

um dos sujeitos sem reflexão sobre a sua importância), ou que não precisará intervir 

neste processo de aprendizagem do aluno, este terá uma formação moral e 

consciência das regras movida pelo outro e não compreenderá a importância das 

regras num contexto social (PIAGET, 1977). 

Nesse sentido, saber que as regras fazem parte do desenvolvimento 

moral do indivíduo e o modo adequado para lidar com elas na educação infantil, a 

fim de promover a autonomia moral do sujeito, é importante, uma vez que a prática 

do educador está relacionada a estas concepções que ele construiu sobre as regras. 

Com base nisso, o objetivo deste trabalho foi analisar como educadores da 

educação infantil concebem as regras neste espaço, a fim de conhecer suas 

concepções sobre como se dá o desenvolvimento moral e a construção das regras 

pelas crianças. 

Este trabalho está dividido em um capítulo teórico, em que será 

discutida a importância das regras segundo a teoria piagetiana e o desenvolvimento 

da autonomia moral na escola. No capítulo dois é apresentada a metodologia 

utilizada na pesquisa e, no capítulo três, são apontados e discutidos os dados 

obtidos nas entrevistas com os professores da Educação Infantil sobre como 

concebem as regras e a prática com as crianças pequenas. Por fim, são apontadas 

algumas considerações finais, indicando a importância do papel do professor no 

desenvolvimento da autonomia moral, para que a criança tenha a noção do que são 

as regras, como se formam e do por que é importante obedecê-las. 
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2 A IMPORTÂNCIA DAS REGRAS SEGUNDO A TEORIA PIAGETIANA 

   
Para Piaget (1994), a moral não é inata, mas construída nas 

relações do sujeito com o meio. A pesquisa sobre moral tem como objetivo 

responder como o sujeito deve agir numa situação social. Numa ação social, o 

sujeito é regido por princípios e valores, que nortearam os critérios de julgamento 

que o sujeito realiza ao refletir sobre uma ação. 

A moral em Piaget (1994) constitui-se de um sistema de regras 

elaboradas pela própria sociedade com a finalidade de reger a conduta da 

coletividade. La Taille (2002), ao referir-se a teoria piagetiana sobre a moral, explica 

que “em qualquer forma de organização social limites são colocados, deveres 

exigidos” (LA TAILLE, 2002, p. 25). 

Para La Taille (2005), as regras de conduta consideradas por 

determinada sociedade são formuladas, resultando em regras que indicam com 

precisão o que devemos ou não fazer, enquanto que o princípio moral é raiz de onde 

as regras se originam.  

No que se refere à construção da noção das regras pela criança, 

Piaget (1994) identificou três etapas: anomia, heteronomia e autonomia. Na anomia, 

primeira etapa, observada em crianças de 5 ou 6 anos, aproximadamente, não há 

consciência das regras. A heteronomia, observada por volta dos 7 ou 8 anos, 

aproximadamente, representa uma fase em que as crianças obedecem às regras 

sem questionamentos, por acharem que elas são sagradas e imutáveis. Em relação 

à heteronomia, Piaget (1994) afirma que:  

 

A primeira moral da criança é a da obediência e o primeiro critério do  
bem é durante muito tempo, para os pequenos, a vontade dos pais. 
[...] os primeiros sentimentos morais da criança permanecem 
intuitivos [...] A moral da primeira infância fica, com efeito, 
essencialmente heterônoma, isto é, dependente de uma vontade 
exterior, que é a dos seres respeitados ou dos pais (PIAGET, 1999, 
p. 39). 

 

Essa passagem da anomia para o despertar do senso moral é 

chamada de heterônoma. Neste período, a criança passa a ter uma relação 

unilateral com o adulto, vendo a palavra dele como uma verdade absoluta. Esta 
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relação unilateral é importante para que a criança possa construir a consciência 

elementar do dever. Este é também o primeiro controle normativo de que a criança é 

capaz. Neste período, a criança passa a deixar de afirmar simplesmente o que lhe 

agrada e se conformar com a opinião das pessoas, em que as regras externas são 

simplesmente aceitas sem questionamentos (PIAGET,1994). 

Na terceira etapa, a autonomia, a criança já consegue construir a 

regra e respeitá-la. Para Piaget (1994), autonomia “significa ser capaz de se situar 

consciente e competentemente na rede dos diversos pontos de vista e conflitos 

presentes numa sociedade" (p. 17). Ainda de acordo com esse autor, “a autonomia 

só aparece com a reciprocidade, quando o respeito mútuo é bastante forte, para que 

o indivíduo experimente interiormente a necessidade de tratar os outros como 

gostaria de ser tratado” (PIAGET ,1994, p.155). 

Como apontam Kamii e Declark (1992), 

 

A essência da autonomia é que as crianças se tornam capazes de 
tomar decisões por elas mesmas. Autonomia não é a mesma coisa 
que liberdade completa. Autonomia significa ser capaz de considerar 
os fatores relevantes para decidir qual deve ser o melhor caminho da 
ação. Não pode haver moralidade quando alguém considera 
somente o seu ponto de vista. Se também considerarmos o ponto de 
vista das outras pessoas, veremos que não somos livres para mentir, 
quebrar promessas ou agir irrefletidamente (p. 72). 

 

                     A autonomia busca formar indivíduos capazes de pensar, buscar 

conhecimentos de modo reflexivo, que se preocupem com as suas ações de modo a 

pensar no bem coletivo (LEITE; PELUCIO, 2010). Nesse sentido, torna-se 

necessário que a autonomia seja promovida no contexto escolar para um integral 

desenvolvimento moral da criança.   

 

2.1 Desenvolvimento da autonomia moral na escola 
 

Piaget (1994) considera que o objetivo maior da educação é 

justamente possibilitar a construção da autonomia, que é ao mesmo tempo moral e 

intelectual. Para Piaget (apud KAMII; DECLARK, 1992), o desenvolvimento 

intelectual e moral não podem ser separados na sala de aula, pois este é um espaço 

de construção de interações entre sujeitos e, portanto, de desenvolvimento e 

construção do conhecimento da criança que lá se encontra. 
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Autores diversos também apontam a importância de se promover a 

autonomia na escola. Dias e Vasconcellos (1999), por exemplo, dizem ”entender a 

autonomia como um dos mais importantes objetivos educacionais da educação 

infantil e também perceber que este é um objetivo a ser construído coletivamente por 

professores, familiares e crianças” (p. 10). 

Para Kamii (1991), a autonomia é o elemento imprescindível para 

organizar as diferentes atividades escolares. La Taille, por sua vez, afirma que se 

deve trabalhar a dimensão moral da criança desde a pré-escola e estendê-la por 

toda a trajetória escolar do aluno. Araújo (1996), de forma semelhante, sugere que a 

educação moral seja praticada desde a pré-escola, por meio de atividades que 

permeiem a reflexão e a construção da postura autônoma na criança. 

Para a criança vir a construir uma personalidade moral autônoma na 

escola, precisará vivenciar diversos pontos de vista, e isto se torna possível nas 

interações por cooperação. Para Piaget (1994), somente a cooperação leva o 

indivíduo à autonomia moral, sendo importante apreciar o valor das regras propostas 

e não apenas obedecê-las. A autonomia intelectual faz com que a criança se liberte 

das crenças impostas pelos mais velhos, faz com que a criança substitua as normas 

de autoridade por normas próprias de consciência. Quando a criança passa a 

perceber que a verdade é necessária nas relações de simpatia e respeito mútuo é 

um sinal de que ela se encontra numa fase autônoma do desenvolvimento moral. 

Nesse sentido, a cooperação é entendida como o único tipo de 

interação capaz de oferecer à criança um espaço para que compreenda o valor do 

respeito mútuo. Na cooperação, há igualdade, discussão, troca de pontos de vista e 

controle mútuo (Piaget, 1994). De acordo com esse autor,  

 

É a cooperação entre os indivíduos que nos leva a um tipo de 
regulação moral, que colabora para o progresso moral dos grupos 
sociais e dos indivíduos e, em seu desenvolvimento, caracteriza-se, 
entre outras coisas, por um aumento do grau de consciência e de 
liberdade, a tal ponto que o indivíduo, para chegar a isso, precisa do 
grupo e da cooperação. Se abandonados à heteronomia, ao 
egocentrismo, os indivíduos jamais chegam à autonomia e a uma 
consciência de seu papel na moral do seu grupo. Ora, a crítica nasce 
da discussão, e a discussão só é possível entre iguais: portanto, só a 
cooperação realizará o que a coação intelectual é incapaz de realizar 
(PIAGET, 1932/1994, p. 298-299).  
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Segundo Devries e Zan (1996), as crianças que são submetidas a 

valores e crenças de outras pessoas em um ambiente de coação são mais 

suscetíveis a um comportamento de submissão e conformismo, o que dificultará a 

construção de sua autonomia. Para Kamii (1991), só em uma relação em que o 

poder do adulto é mínimo é que a criança pode desenvolver sua autonomia.  A 

autora ainda aponta que, para que a criança desenvolva a autonomia moral, faz-se 

necessária uma relação de cooperação e de respeito mútuo. Assim, a cooperação 

deve ocorrer de maneira voluntária, do desejo e da necessidade de cooperar, da 

necessidade de alcançar um objetivo comum, com sentimentos e perspectivas 

próprias com conformidade e consciência dos sentimentos e perspectivas dos 

outros. Freitag (1992) aponta, ainda, que para a ação do sujeito ter um caráter 

moral, faz-se necessário que o princípio norteador da ação seja conscientizado 

como válido, aceito racionalmente e necessário socialmente para a convivência no 

grupo e seguido livremente de forma individual.  

Dessa forma, é muito importante o papel do educador junto ao 

educando para promover um espaço para o aluno pensar e vivenciar oportunidades 

de cooperação. Cabe a esse profissional disponibilizar e utilizar as diferentes 

situações promovidas para auxiliar o educando no desenvolvimento dos seus 

diversos aspectos, incluindo o moral.  

Para Vinha (1998), a criança constrói sua autonomia moral através 

de um ambiente democrático onde ocorram trocas sociais, livre expressão de 

pensamentos e desejos, a tomada de decisões, aquisição de pequenas 

responsabilidades. A autora aponta que tanto a consciência moral autônoma como a 

heterônoma são importantíssimas para o desenvolvimento infantil e, por isso, não 

devem ser negligenciadas. Ela propõe que o professor, desde a educação infantil, 

estimule a criança na busca de respostas, incentive a pesquisa, evite mensagens 

humilhantes e evite resolver situações através de recompensas e punições. 

Para Lodello (2002), o ambiente das creches, as características da 

própria criança e de sua família possuem um papel fundamental no desenvolvimento 

das crianças. A creche deve proporcionar à criança diferentes experiências e 

oportunidades por meio das relações com as educadoras e parceiros, tais como o 

contato com o ambiente e os recursos pedagógicos. La Taille (2005), nessa mesma 

direção, aponta que os educadores da escola infantil devem se impor como figuras 

de autoridade, colocando-se como referência no meio social e no mundo dos 
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valores, devem repassar às crianças pequenas os princípios que inspiram as regras 

para que elas possam assimilar gradativamente. 

 Freitas (apud ANNE ELLEN, 2003) destaca que, ao considerar a 

educação moral como um dos objetivos principais da educação, é importante 

conhecer a concepção dos educadores sobre o tema, isso porque, segundo esse 

autor, “o significado de autonomia deve ser apreendido de forma correta, visto que 

conceitos mal compreendidos geram práticas equivocadas” . 

                      Nesse sentido, Vinha (1998) afirma que “as atitudes, a forma de 

ensinar, a maneira de agir dentro da sala de aula refletem a concepção de 

autonomia do educador e são determinantes no processo de construção da 

autonomia moral dos educadores” (p. 6). 

Preocupada em investigar as concepções de educadores sobre 

autonomia e educação moral, Dias (1999) realizou uma pesquisa com quinze 

educadoras infantis, relacionando suas concepções com o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas. Através de entrevista com três questões semi-elaboradas, 

chegou à conclusão de que as educadoras apresentaram ideias abstratas e 

individualizadas sobre autonomia e educação moral. Pode-se perceber que estas 

concepções norteiam a base das propostas educativas de promoção da autonomia 

das educadoras, apontando para a necessidade de que seja feita uma reflexão 

sobre os fundamentos da educação moral que se pretende autônoma, considerando 

as especificidades da criança pequena. 

Nessa mesma direção, Dias e Vasconcellos (1999) realizaram uma 

pesquisa de intervenção com trinta e quatro educadoras infantis, objetivando 

identificar mudanças em suas concepções sobre o que é autonomia. Como 

propostas de intervenção realizaram um curso de extensão com as educadoras. 

Foram realizadas entrevistas antes e depois do curso. Nas entrevistas anteriores, as 

educadoras demonstraram ter uma concepção de autonomia como um processo 

individual, em que cada criança desenvolve sua capacidade de agir por conta 

própria. Depois do curso, suas concepções mudaram passando a relatar a 

autonomia como um processo coletivo, valorizando assim, as interações sociais.  

Outra pesquisa sobre a concepção de autonomia dos educadores 

infantis foi realizada por Dessandre (2004). Nesta pesquisa, a autora objetivou 

identificar a concepção de autonomia e as estratégias utilizadas para atingi-la entre 

os alunos, de catorze professoras da educação infantil. O resultado apontou que a 
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maioria tinha a concepção de autonomia como a capacidade de agir de forma 

independente. 

Tendo em vista a importância de conhecer as concepções de 

educadores sobre a autonomia e a educação moral, este estudo pretende colocar 

essa temática como foco de discussão. Assim, o objetivo do presente trabalho foi 

analisar como educadores da educação infantil concebem as regras neste espaço, a 

fim de conhecer suas concepções sobre como se dá o desenvolvimento moral e a 

construção das regras pelas crianças. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo será apresentada a caracterização da pesquisa, os 

participantes, instrumentos e procedimentos para a coleta de dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa  
 

Esta pesquisa, que está baseada no referencial téorico piagetiano, 

enquadra-se no modelo qualitativo de estudo descritivo como apontado por Minayo 

(1999), que indica que, nesse tipo de pesquisa, trabalha-se com universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.  

 

3.2 Participantes 
 

Participaram da pesquisa quatro educadoras, sendo duas 

responsáveis por turmas com crianças de 3 anos de idade e duas responsavéis por 

turmas com crianças de 4 a 5 anos de idade. Os dados referentes à formação das 

educadoras, ao nível em que atuam e ao tempo de serviço na educação infantil 

estão indicados no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Caracterização dos participantes da pesquisa 

Educadoras  Formação  Em que nível 

atua 

Tempo de serviço 

na educação 

infantil 

A Pedagogia  Nivel IV (de 4 a 

5 anos) 

23 anos 

B Magistério Nivel IV (de 4 a 

5 anos) 

1 ano 

C Pedagogia/Psicopedagogia Nivel III (de 3 a 

4 anos) 

2 anos 

D Pedagogia/Psicopedagogia/ 

Educação especial 

Nivel III ( de 3 a 

4 anos) 

 

2  anos 
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3.3 Instrumentos e procedimentos para coleta de dados 
 

Para atingir os objetivos, utilizou-se como instrumento uma 

entrevista semiestruturada, composta por oito questões abertas, que buscam 

conhecer o entendimento dos professores da educação infantil em relação à 

importância das regras e ao conhecimento que possuem sobre a construção da 

noção de regras na criança segundo a teoria de Piaget.  

 Antes da entrevista pedimos autorização a escola como também as 

educadoras. A todos os participantes foi esclarecido o objetivo da pesquisa, como 

também foi informado que em nenhum momento citaríamos os nomes de nossos 

sujeitos, preservando, assim, o compromisso ético de respeito aos participantes do 

estudo. Por este motivo, serão utilizadas letras para nos dirigirmos às narrativas de 

cada educadora. 

Com data e hora marcada, as entrevistas foram realizadas individualmente 

com cada professora , depois do horário das aulas. A entrevistadora disse que cada 

educadora poderia ficar bem à vontade para expressar a sua opinião. Os registros 

das respostas foram transcritos manualmente. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A conversa com as educadoras começou perguntando sobre o que  

elas entendem por regras. De maneira geral, elas responderam que regras são 

normas determinadas ou atitudes corretas que devem ser seguidas, para o melhor 

convívio em sociedade.  

Em seguida, perguntamos às educadoras se consideram importante 

trabalhar com as regras na Educação infantil. Elas responderam que acreditam ser 

importante o trabalho com as regras, pelo fato de estimular a compreensão da 

criança sobre o que se pode ou não fazer.  

Quando questionadas sobre como constroem as regras em sala de 

aula, as educadoras relataram, em sua maioria, ser necessário o auxílio do educador 

na construção das regras. Apontaram recursos que utilizam para aprendizagem das 

regras, como conversas, cartazes com desenhos ou colagens.  

Interessante observar que as educadoras consideram importante 

trabalhar as regras na Educação Infantil, o que revela uma aproximação com o que 

os pesquisadores (Piaget, 1994; Rocha, 2008) têm  indicado sobre a importância 

das regras para o desenvolvimento da criança. Rocha (2008) considera este 

momento do desenvolvimento infantil importante com relação às regras, pois as 

crianças seguem o exemplo dos adultos, como professores e pais, olhando para eles 

como modelos para a organização e o desenvolvimento da sua personalidade. Para 

Piaget (1994), a criança não nasce sabendo as regras, mas constroem o sentido 

sobre elas desde muito cedo nas interações que estabelecem com o meio.  

O fato de as educadoras terem apontado a necessidade de auxílio 

do educador na construção das regras indica uma concordância com o que tem sido 

discutido por estudiosos dessa área. Na sua teoria sobre o desenvolvimento moral, 

Piaget (1994) destaca ser fundamental o papel do adulto enquanto autoridade, 

sendo que esta pode ser democrática, possibilitando a construção da autonomia, ou 

autoritária, acentuando a heteronomia. La Taille (2005) diz que a criança pequena 

possui um universo moral rudimentar e que para que esse desenvolvimento seja 

construído deve ter total atenção por parte do adulto. Para o autor, a criança tem seu 

primeiro contato com o desenvolvimento moral através das regras sociais por meio 

das rotinas de cuidados e higiene logo no inicio da vida. Mas é só a partir dos quatro 
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ou cinco anos que a criança vai começando a perceber que tem coisas que se fazem 

e outras que não devem ser feitas, indicando, assim, o despertar do senso moral, 

que é adquirido quando as relações passam a ser assimétricas e a autoridade do 

adulto está presente. 

Para conhecermos como se dão alguns conflitos em sala de aula, 

nos quais a regra está presente, perguntamos como os alunos reagem às regras e 

qual a reação delas diante dos alunos que infringiram uma regra. De acordo com as 

respostas pode-se perceber que as educadoras expõem as regras para as crianças 

explicando-as para elas. Todas as entrevistadas relataram a participação dos 

colegas quando alguém não cumpre as regras, houve também relato de que 

algumas crianças imitam a postura de cobrança de regra do colega quando vêem o 

amigo infringir a regra. Elas utilizam da conversa dirigida, jogos e brincadeiras com o 

intuito de discutir a necessidade das regras quando essas infringidas pelos alunos. 

Em relação à postura do educador diante da elaboração e da 

verificação do cumprimento das regras em sala de aula, Friedmann (1996) aponta 

uma das possibilidades é a utilização de jogos em grupo, que possibilitam inúmeras 

chances tanto para a elaboração de regras como de seu cumprimento.  

Na sequência foi perguntado às educadoras se existia algum projeto 

sobre regras na escola e todas responderam que não. Isto nos leva a refletir sobre o 

investimento sobre a educação moral nas escolas, isto é, fica o questionamento se 

não seria importante os educadores realizarem projetos sobre este tema em suas 

instituições.  

Sobre este assunto, as autoras Tognetta e Vinha (2007) consideram 

importante refletir como se dá construção de regras na escola, pois na escola 

existem regras que podemos considerar como negociáveis e não negociáveis. Em 

geral, os educadores acreditam que qualquer norma relacionada ao comportamento 

pode ser na prática combinada, discutida ou negociada. Além das regras 

negociáveis, temos as regras que não são negociáveis. As regras não negociáveis 

são aquelas que não podem ferir as Leis da escola e da educação de modo geral. 

Os educadores podem discutir as razões, os princípios que as determinam, mas não 

o seu cumprimento. Por isso, as regras não negociáveis não necessitam ser 

discutidas e elaboradas por todos.  

Já as regras negociáveis devem preservar e propiciar ao sujeito o 

respeito por si próprio e pelo outro. Quando surgir uma necessidade, como conflitos 
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não solucionados ou insatisfações diante de determinados comportamentos elas 

devem ser discutidas e negociadas. Assim, os alunos participam do processo de 

elaboração das regras deixando de ser somente aqueles que obedecem 

(TOGNETTA E VINHA, 2007). 

Ainda sobre essa questão, Oliveira ( 2003) aponta a importância do 

trabalho sobre moral desde a pré-escola, uma vez que se trata de um momento de 

formação do sujeito. A autora ainda apresenta uma crítica à educação, que muitas 

vezes enfatiza apenas o conteúdo a ser utilizado no futuro dos alunos. Em suas 

palavras: 

 

O contéudo da educação infantil está voltado para a preparação dos 
alunos pré-escolares para a 1ºserie do ensino fundamental.Isto 
reflete todo o sistema educacional brasileiro, pois nossa educação 
está sempre voltada para o futuro:da mesma forma que o ensino 
fundamental visa preparar o aluno para o ensino médio e este para o 
vestibular, o ensino infantil pretende preparar os alunos para o 
próximo ciclo.Daí, fazemos uma critica a educação que visa sempre 
o futuro, ou seja, uma educação que joga sempre para o futuro a 
responsabilidade da  formação do aluno, sendo que a formação ética 
e moral acontece em todo momento.A partir disso se justifica a 
necessidade da formação ética e moral na pré-escola por meio de 
uma ação intencional do professor (OLIVEIRA, 2003, p. 15). 

 

 

                    Outra pergunta feita às educadoras foi se os alunos seguem as regras 

porque conhecem sua utilidade ou porque têm medo das consequências. Elas 

responderam acreditar que, de modo geral, os alunos compreendem a utilidade das 

regras. Houve também o relato de que apenas alguns alunos têm uma maior 

dificuldade em respeitá-las, ou ainda não possuem o hábito de conviver com elas. 

Uma das entrevistadas relatou que alguns compreendem por já trazerem o conceito 

de casa e outros não compreendem ainda por não terem o conceito, precisando, 

assim, de um maior empenho por parte da professora. 

Cabe lembrar que, para Piaget (1977), as crianças, neste período de 

três a quatro, cinco anos estão no momento da heteronomia, no qual aceitam as 

regras por respeito unilateral, e consideram as regras como imutáveis e sagradas. A 

regra imposta pelo adulto permanece exterior a elas e, por isso, pode ser muito difícil 

de ser seguida pelas crianças. Para Menin (1996), a criança pode até saber a regra, 

mas na hora de cumpri-la, ela faz do jeito que ela quer. Imita a regra dos mais 
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velhos, mas não consegue controlar seu comportamento. Como ela não consegue 

se colocar no lugar do outro para analisar a situação, ela julga os outros pelas 

consequências de seus atos e não pelas suas intenções.  

Dias (2010, p.06), em seu artigo sobre indisciplina escolar, aponta                    

que 

 

Meninos e meninas indisciplinados em casa, meninos e meninas 
indisciplinados na escola. Uma criança que não reconhece seus pais 
como forma de domínio, dificilmente reconhecerá isto em um 
estranho, seja ele seu professor, coordenador pedagógico ou diretor 
de escola. Se não existe esse reconhecimento, a criança enquanto 
aluno sempre fará o que quer, do jeito que quer e na hora que quer.    

 

                                  Ainda em relação às perguntas feitas durante a entrevista, 

podemos perceber, de acordo com as respostas das educadoras, que elas contam 

com a participação dos alunos para o melhor andamento da sala de aula, seja pela 

compreensão das regras ou pela cobrança entre eles em relação ao seu 

cumprimento.  

    Por fim, foi questionado às educadoras se conheciam a teoria  de 

Piaget sobre o desenvolvimento das regras na criança, assim como também foi 

solicitado que falassem um pouco sobre ela, caso a conhecessem. As educadoras, 

em sua maioria, relataram que não conheciam a teoria de Piaget. Apenas uma das 

educadoras esboçou falar um pouco sobre a teoria, dizendo que de acordo com a 

linha de Piaget, achava que a criança constrói as regras através da convivência com 

o outro. Duas das entrevistadas relataram que conheciam, mas que não lembravam. 

Apesar da grande importância da proposta de Piaget para a Educação, 

observa-se que ela não é conhecida pelas educadoras que participaram desta 

pesquisa. No que se refere à noção de regras, essas educadoras deixam de 

conhecer conceitos importantes, como os de anomia, heteronomia e autonomia, 

propostos por Piaget (1976). Deixam também de saber da importância atribuída por 

esse autor à relação da criança com o adulto e com o meio que o cerca na 

construção de uma relação de cooperação ou coação, aspectos tão importantes 

para a sua prática.  

               Piaget propõe uma educação baseada no desenvolvimento da autonomia 

da criança, o que só pode ser realizado através de uma prática pedagógica que vise 

o diálogo, que dê realmente importância para a opinião das crianças de modo que 
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propicie nelas uma reflexão sobre suas atitudes e de seus colegas, desenvolvendo, 

assim, uma criança livre para pensar, criar, refletir e buscar conhecimentos próprios 

sem se prender a opiniões formadas e arbitrárias dos outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho é de grande importância para todos os professores de 

educação infantil, porque visa esclarecer a importância das regras no 

desenvolvimento da autonomia moral dos alunos. Por meio das respostas das 

educadoras à entrevista realizada, que, apesar de breve, possibilitou perceber que 

as educadoras participantes deste estudo entendem a importância das regras para o 

desenvolvimento das crianças.  

A imposição das regras no momento da educação infantil é 

importante, pois se trata de crianças em processo de aprendizagem das regras, e 

essa imposição em relação às regras não negociáveis neste momento ajuda a 

criança a desenvolver o senso de verdade, diante da colocação do adulto. O 

importante é que, gradativamente, a coação deve dar lugar à cooperação, e se pode 

trabalhar isso através de esclarecimento das regras, como também através de 

sanções por reciprocidade. 

   Não podemos concluir que estes professores estão ou não 

preparados para o trabalho que vise a autonomia, mas pode-se, com base nos 

diversos autores apresentados no referencial teórico, apontar a necessidade de 

estarem em constante formação para que lidem com as regras na sala de aula de 

forma que possibilitem aos seus alunos essa conquista. 
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APÊNDICE A 

Entrevista semi-estruturada realizada com as educadoras 

 

1- O que é regra para você? 

2- Você acha importante trabalhar com regras na educação infantil? 

3- Quem constrói as regras na sala de aula? Como isto é feito? 

4- Como você trabalha com as regras na sua sala de aula? Como os alunos se 

comportam diante de uma situação em que o colega não cumpre as regras?  

5- Há algum projeto sobre regras na escola? Se tiver qual é o projeto? Fale sobre 

ele. 

6- Você considera que seus alunos seguem as regras porque compreendem sua 

utilidade ou têm medo das consequencias? 

7- O que você faz quando um aluno não cumpre as regras em sala de aula? 

8- Você conhece a teoria de Piaget sobre o desenvolvimento das regras? 

 

 


