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RESUMO 
 
 

A conduta e os valores morais fazem parte do processo de formação do ser humano 
contribuindo para seu desenvolvimento e aperfeiçoamento das relações sociais. 
Deste modo, o interesse em pesquisar a moralidade surgiu a partir do momento em 
que se questionou o que leva um sujeito a ter uma conduta moral adequada e suas 
implicações no cumprimento das regras no ambiente escolar. Nesse sentido, o 
objetivo foi investigar a conduta moral e também as relações entre regra, respeito e 
afetividade em crianças. Os participantes deste estudo foram seis crianças do 
Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Londrina. Os 
entrevistados têm entre 6 e 7 anos de idade e estão no 1° e 2° anos das séries 
iniciais. Para a coleta de dados foi realizada entrevista semi-dirigida, elaborada 
antecipadamente e feita individualmente com cada criança, com questões divididas 
em três principais eixos: impressões gerais do aluno sobre o ambiente escolar, 
conhecendo o que os alunos pensam sobre as regras e definindo o respeito em sala 
de aula. As respostas foram transcritas e depois analisadas de acordo com a teoria 
piagetiana. Os resultados, de maneira geral, apontam que a formação moral do 
sujeito tem diferentes características conforme a sua idade e se constrói ao longo de 
suas relações sociais e escolares. Desta forma, o aluno e professor adquirem papéis 
principais na busca por ações autônomas e por um convívio apropriado tanto no 
âmbito escolar, quanto em todas as relações sociais.  
 

Palavras-chave: Respeito. Afetividade. Regras. Formação da moral. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O processo de desenvolvimento da moralidade, especificamente nas 

crianças que estão no início do Ensino Fundamental, é a principal temática que 

norteia este trabalho. A base desta pesquisa é a teoria piagetiana acerca do 

desenvovimento humano e concepções de autores que estudaram esta teoria, 

focando no desenvolvimento moral infantil.   

A formação da moral e suas implicações relacionadas à afetividade, 

ao respeito e ao cumprimento de regras no espaço escolar refletem na formação do 

aluno e seu convívio social. Sobre esta interação social, Ferreira (1999, p. 99) 

coloca: 

 

O mundo à nossa volta é regido por regras que, de forma geral, 
determinam e controlam nossas ações na sociedade. Sabemos que, 
para conviver no seio da sociedade, é necessário uma série de 
limites, de imposições. Estas dizem respeito tanto aos adultos quanto 
e, especialmente, às crianças, já que o desconhecimento das 
mesmas em relação aos diferentes contextos sociais e riscos que a 
rodeiam, exigem a presença do adulto. Assim, a interação com o 
adulto é um momento significativo do desenvolvimento da criança.  

 

Desta forma, pode-se perceber que a interação com o adulto é 

essencial neste processo de constituição de valores morais, sendo que no espaço 

escolar, a figura do professor é a referência que o aluno tem para adquirir estes 

valores.  

A importância deste trabalho é que ele traz a oportunidade de refletir 

sobre o processo que a criança percorre para alcançar uma moralidade autonôma, 

ao passo que, para isto, ela passa por um período em que as regras são ausentes, 

depois para um período nomeado de heteronomia, em que as regras já existem para 

a criança, porém ela as obedece por serem estabelecidas por alguma autoridade e 

por receio de ser punida ou não ser recompensada como espera. Esse período de 

heteronomia é caracterizado por um respeito unilateral e pela relação de afeto que a 

criança tem com o adulto com o qual convive. 

Por fim, a intenção é de que a criança aos poucos adquira uma 

moralidade chamada autônoma, que é dirigida pelo respeito mútuo, em que ela 

passa a respeitar as regras por ter consciência das mesmas, percebendo que é 

importante respeitar o outro não pela consequência que um ato pode gerar, mas sim 



 

 

8

 

pela relevância que ela percebe na regra, e que esta é primordial para seu convívio 

com outras pessoas.  

Neste contexto, problematizou-se o trabalho pelo seguinte 

questionamento: o que leva um sujeito a seguir as regras, ou ter uma conduta moral 

adequada na escola e em sala de aula?  

A partir deste problema de pesquisa, traçou-se como objetivo 

investigar a conduta moral e também as relações entre regra, respeito e afetividade 

em seis crianças do 1° e 2° ano das séries iniciais de uma escola pública de 

Londrina. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa na modalidade de estudo 

de caso, utilizando como procedimento uma entrevista semi-dirigida, com questões 

elaboradas previamente e relacionadas ao tema estudado. 

O presente trabalho tem o segundo capítulo intitulado “Moralidade, 

regras e afetividade no pensamento infantil”, que explora a construção dos valores 

morais para a criança, enfatizando as regras na sala de aula e as relações que 

regem as mesmas. O capítulo seguinte apresenta a metodologia utilizada neste 

trabalho, a fim de descrever o caminho percorrido para chegar ao objetivo. Por fim, o 

último capítulo apresenta os resultados da entrevista e uma discussão desses dados 

com base na teoria piagetiana. 
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2 MORALIDADE, REGRAS E AFETIVIDADE NO PENSAMENTO INFANTIL  

 

O objetivo deste capítulo é caracterizar a formação da moralidade, 

seu processo de constituição e a sua implicação no desenvolvimento geral da 

criança. Para isso foi utilizado, como fundamentação teórica, alguns estudos e 

descobertas de Jean Piaget, assim como outros autores que estudaram a teoria 

deste pesquisador.  

 

2.1 A MORALIDADE 

 

Jean Piaget estudou a moralidade no seu sentido mais amplo, 

observando como a criança se desenvolve em sua totalidade. Ele se formou em 

biologia e foi na área de psicologia, epistemologia e educação que se identificou. 

Também foi um grande leitor de filosofia e nunca negou a influência que ela teve em 

suas idéias. Piaget buscou entender a formação do conhecimento sob um olhar 

biológico, lógico e psicológico (FERREIRA, 1999). 

O conceito de moralidade é muito abrangente, sendo abordado por 

diversas áreas, com diferentes focos. Segundo Freitag (1992), a moralidade é 

tratada de forma fragmentada, de modo que cada pesquisador analisa o tema de 

acordo com sua ótica profissional. Os filósofos se baseiam na validade teórica das 

regras, os sociólogos com sua vigência na sociedade e os psicólogos se preocupam 

com o modo como a moral é percebida e aplicada por cada pessoa.  

A primeira perspectiva é o enfoque sociológico da moralidade, que 

implica na interação de um sujeito com o outro e sua relação com o mundo, tem a 

ver com a ação de um ego. A segunda perspectiva trata-se do âmbito filosófico, isto 

é, lida com critérios de julgamento, no qual a ação dos outros ou de si próprio pode 

ser criticada ou julgada. Esses critérios de julgamento supõem ao sujeito uma 

consciência moral, em que ele se torna capaz de pensar o certo e o errado, o justo e 

o injusto, e o bem e o mal. Por fim, o enfoque da psicologia atribui motivos e 

intencionalidades ao ator no instante em que se procura explicar uma ação, 

procurando sua origem na psique e na razão do sujeito (FREITAG, 1992).  

A moralidade supõe uma explicação para as razões que levaram o 

sujeito a agir de determinadas formas. Para a autora: 
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A ação moral pressupõe, como já vimos, um sujeito da ação, livre, 
dotado de vontade e razão, capaz de controlar e orientar os seus 
atos segundo certos critérios e princípios, disposto a assumir 
conscientemente as conseqüências desses atos, responsabilizando-
se por eles. Por isso a questão da moralidade exige um tratamento 
multidisciplinar; ela não pode ser estudada de forma 
compartimentalizada e isolada, seja pela sociologia, seja pela 
filosofia, seja pela psicologia. (FREITAG, 1992, p. 15) 

 

Em suma, a autora faz uma reflexão crítica sobre os limites e as 

possibilidades da ação social do indivíduo em contextos estruturais pré-configurados 

e define que o ser moralmente competente é aquele que consegue assegurar um 

equilíbrio entre seus desejos, sua vontade e sua razão.  

Assim sendo, não se pode estudar a formação da moral pautada em 

apenas um foco, deve-se compreendê-la de forma ampla abrangendo estas três 

diferentes óticas. A moralidade é uma relevante condição para que o indivíduo possa 

ser entendido como um todo. Piaget teve a cautela de pensar a moralidade 

relacionando-a ao desenvolvimento total da criança. 

Ferreira (1999) coloca que este autor teve a preocupação também 

de estudar a moralidade humana através da moralidade infantil. Cooperou de forma 

única, mostrando como a análise do pensamento infantil teve importante 

contribuição para entender o pensamento adulto e humano em geral. A consciência 

moral é elaborada por características que evidenciam o desenvolvimento da criança, 

sendo que as relações no meio social são essenciais para o processo de construção 

da moralidade. 

Os estudos de Piaget foram realizados na década de 30, quando ele 

foi a campo, entrevistou crianças e deu sua contribuição à abordagem científica da 

moralidade. Foram interrogadas diversas crianças e com elas estabelecidos diálogos 

a respeito da representação do mundo e à causalidade, assim como sobre dilemas 

morais, com a intenção de compreender a construção das regras morais 

(FERREIRA, 1999).  

Piaget também realizou observações com crianças em situações 

lúdicas e, com base nelas, constatou que o modo como as crianças seguem as 

regras no jogo não garante que as seguirão da mesma forma na vida real. O objetivo 

de tais pesquisas era entender as características do pensamento das crianças em 

cada momento específico de seu desenvolvimento e estudar o julgamento moral em 

si, e não as condutas e sentimentos morais das crianças (FERREIRA, 1999). 
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De acordo com Freitag (1992), isso significa dizer que o foco da 

pesquisa de Piaget foi na construção da consciência moral e não das ações morais. 

Quando uma criança julga a ação do outro, ela demonstra o seu estado de 

consciência, mas não necessariamente sua intenção de agir de acordo com seu 

próprio julgamento. 

Com os resultados destes estudos, Piaget publicou no ano de 1932, 

o livro “O juízo moral na criança”, o qual é grande referência e serve para diversos 

estudos da reflexão humana sobre a moralidade, sobre a construção de regras e de 

como é desenvolvida a prática das mesmas e o respeito nas interações na escola.  

Com estes estudos da moral, este autor constatou que o universo 

moral de cada pessoa é constituído de hábitos e tradições que vem de gerações 

anteriores. A partir de uma visão psicológica, Piaget (1994) considera que a moral 

não é inata no sujeito, mas que este desenvolverá a moralidade a partir das 

interações que estabelece com o meio. Ela está também ligada aos sentimentos e 

emoções. O desenvolvimento moral e as ações relacionadas a ele dependem 

também da afetividade.  

No decorrer da vida, a criança se desenvolve integralmente ao 

passar dos anos em diferentes aspectos. Assim, no processo de socialização e no 

desenvolvimento da moralidade, a criança constrói suas várias formas de pensar. 

Antes mesmo de começar a falar já percebe a importância de se submeter a 

múltiplas disciplinas e obrigações consideradas essenciais pelos pais e entram em 

contato com o respeito às regras (PIAGET, 1994). 

Por meio das interações diárias com os filhos, os pais determinam a 

natureza do ambiente sócio-moral. Quando este ambiente é determinado pelo 

professor, este organiza a sala para atividades individuais e de grupo, relacionando-

se com as crianças de modo autoritário ou corporativo. Podemos observar que todos 

esses aspectos apontam para um longo processo de construção da moralidade, que 

continua por toda a vida. 

DeVries e Zan (1998, p. 31) definem este ambiente que contribui 

para a construção da moral:  

 

[...] o ambiente sócio-moral é toda a rede de relações interpessoais 
que forma a experiência da criança na escola. Esta rede pode ser 
imaginada como sendo formada de duas partes principais: a relação 
professor-aluno e a relação das crianças com seus colegas. Embora 
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o professor e a criança possam trazer outros relacionamentos para o 
ambiente sócio-moral da sala de aulas (a família, a relação, 
professor-diretor, etc), esses dois componentes são centrais [...].   

 

O desenvolvimento sócio moral se divide em três níveis, sendo o 

primeiro deles o nível pré-convencional, em que predomina o individualismo e a 

heteronomia. A pessoa não compreende as regras do seu grupo social, deste modo 

não pode colaborar com a manutenção das regras. As normas são exteriores ao 

indivíduo (FERREIRA, 1999).  

O segundo nível é chamado de convencional, em que o indivíduo se 

identifica com as regras e expectativas dos outros, em primeiro lugar com as 

autoridades. Neste nível está a maioria dos adultos e adolescentes. Por último, está 

o nível pós-convencional, no qual o indivíduo entende e aceita as regras da 

sociedade, aceitação esta que tem por base os princípios morais, neste nível se 

localiza somente uma pequena minoria dos adultos. 

O desenvolvimento moral não é apenas um processo cognitivo, mas 

afetivo, social e cultural. Para Piaget (1994), a criança se desenvolve de modo único 

e particular, devendo ser vista como um sujeito que tem características, ações e 

pensamentos próprios e que, portanto, não pode ser tratada como se fosse um 

adulto em miniatura. 

Ferreira (1999), ao investigar as situações de interações professor-

aluno, coloca que para Piaget, o desenvolvimento cognitivo é o ponto de partida 

para o desenvolvimento moral, e neste sentido ele enfatiza a construção do 

conhecimento como um longo processo que pressupõe duas dimensões, intelectual 

e sócio-moral, sendo que esta última dimensão implica na prática das regras. Sob 

este olhar, a moralidade e a socialização são construídas concomitantemente ao 

desenvolvimento cognitivo e ligadas por um sistema de regras. 

De acordo com Menin (1999), para Piaget, a moral surge do respeito 

que o sujeito adquire pelas regras, mas tem início porque o indivíduo respeita as 

pessoas que impõem as regras. Para Menin (1999, p. 50) “primeiro respeitamos 

pessoas, depois regras”. 

Piaget (1994) pesquisou sobre a forma como as crianças lidam com 

regras em situações de jogos e dilemas morais. Com isso, constatou que a 

construção das regras tem ligação com o desenvolvimento cognitivo da criança, 

como também com seu desenvolvimento moral. Segundo suas afirmações, as 
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crianças passam por diversos e diferentes tipos de compreensão em relação às 

regras.  

O processo de construção das regras tem início na vida das 

crianças, desde suas primeiras interações sociais que requerem algum tipo de 

obrigação. Na visão de Piaget (1994), as regras são uma das características mais 

relevantes da vida em sociedade e a essência de toda moralidade deve ser 

procurada no respeito que o sujeito adquire por tais regras. 

Segundo Tognetta e Vinha (2007) a criança respeita as autoridades 

a partir das regras morais que são transmitidas a ela, sendo que muitas vezes estas 

já vêm elaboradas e raramente são feitas com base nas necessidades e interesses 

da própria criança. Com isso, há um certo obstáculo em diferenciar o que provém do 

conteúdo das regras e o que vem do respeito pelos pais. 

 

É nesse mundo de regras e determinações impostas pelos adultos e 
no contato com seus pares que a criança se desenvolve. Nesse 
processo Piaget (1932) identificou, nas atividades lúdicas, um 
aspecto considerado por ele fundamental. Percebeu que as crianças, 
nas situações de jogos, de brincadeiras, longe da influência do 
adulto, acabam por elaborar as próprias regras, com um sistema 
particular de respeito às mesmas que evolui com a idade. 
(FERREIRA, 1999, p. 20) 

 

Piaget (1994) teve como inquietação o fato de entender o que é o 

respeito à regra a partir do olhar da própria criança, sendo a moral investigada, 

portanto, no respeito que o indivíduo apresentasse pela norma e também no porque 

a criança respeita determinada regra. É muito importante compreender as razões de 

tal respeito: se ele acontece por obediência aos mais velhos, pelo receio ou medo, 

pelo indivíduo ter a consciência de que precisa cumprir os combinados que foram 

estabelecidos ou ainda pela relevância dos preceitos como reguladores de uma boa 

convivência.  

Bovet (apud FERREIRA, 1999), psicólogo suíço que colaborou para 

a teoria do desenvolvimento moral, pesquisou a importância do respeito na formação 

moral, aponta que o respeito e os valores morais constituem-se da relação entre as 

pessoas. Para ele, é na relação entre os indivíduos que aparecem condições 

relevantes para o surgimento do respeito às normas. Inicialmente é importante que a 

criança receba ordens e que respeite quem lhe passe tais ordens. Assim, o respeito 
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dá origem à regra e ele vem inicialmente não pela consciência das normas 

estabelecidas, mas sim pelo amor e obediência aos pais. 

Piaget (1994) encontra dois tipos de respeitos diferentes pelas 

pessoas no processo do desenvolvimento moral, o respeito unilateral e o respeito 

mútuo. A forma de respeito que aparece primeiramente na criança é o respeito 

unilateral, que é conduzido por uma relação de coerção do adulto sobre a criança. 

Ele dá origem à moral heterônoma, que se caracteriza como resultado das formas 

de respeito unilateral. 

Wadsworth (1997, p. 119) coloca que “As crianças não raciocinam 

sobre o que é certo ou errado. Para elas, o que é certo ou errado está 

predeterminado (pela autoridade) e não sujeito às suas próprias avaliações”. Assim, 

é a moralidade da obediência, o que Piaget (1994) nomeou de respeito unilateral. 

Este se caracteriza pelo egocentrismo e está presente no período em que a criança 

ainda é heterônoma. Neste momento, o indivíduo respeita as regras porque as 

considera como sagradas.  

Burim (2011, p. 10) coloca a importância das relações de respeito 

unilateral, em que é possível perceber que a criança tem pelo adulto esta forma de 

respeito quando ainda é pequena: 

 

As relações de respeito unilateral, próprias de interações por coação 
e estabelecidas espontaneamente entre o adulto e a criança, são 
importantes, na medida em que as ajudam construir “um primeiro tipo 
de controle lógico e moral” importante para que entenda a vida 
social.  

 

Freitas (2002, s/n) coloca que o respeito unilateral é fundamental 

para o desenvolvimento do ser humano pois: “[...] pelo respeito unilateral que formas 

superiores de respeito se tornam possíveis. Em outras palavras, o respeito unilateral 

é condição necessária (mas não suficiente) para que se construam outras formas de 

respeito”. 

Deste modo, coloca-se que o respeito unilateral é necessário, mas 

não suficiente, pois assim como coloca Ferreira (1999), na visão de Piaget a 

condição fundamental para a criança superar a centração em si mesma, é que a 

individualidade e a coletividade sejam mantidas pelas relações de igualdade e 

reciprocidade. Com isso, o respeito unilateral vai sendo eliminado e aumentando 

progressivamente o chamado respeito mútuo.  
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Piaget (1994) explica que o respeito unilateral, próprio da coação 

não é uma forma estável de equilíbrio, e o equilíbrio para qual tende é o respeito 

mútuo. Ferreira (1999) buscou entender a formação do respeito mútuo dentro de 

sala de aula, e coloca que ele decorre das interações por cooperação e está 

presente no período da autonomia moral. Ele é “[...] condição para compreensão e 

transformação de sua própria ação, além de ser uma evolução qualitativa mais 

equilibrada do respeito unilateral” (FERREIRA, 1999, p. 29). 

O respeito mútuo também pode ser definido como uma forma de 

equilíbrio inseparável à consciência, na medida em que as desigualdades de 

autoridade vão sendo eliminadas. A criança que sente que sua maneira de pensar 

está sendo respeitada tem mais chances de respeitar a maneira do outro de pensar 

também, assim o respeito mútuo aparece, sendo de fato primordial para o 

desenvolvimento da autonomia da criança (TOGNETTA; VINHA, 2007). 

Macedo (1999, p. 192) coloca que: 

 

Crianças pequenas dependem de seus pais e professores. Não têm 
nível cognitivo nem condição sócio-afetiva para tomar certas 
decisões, as quais supõem uma estrutura ou compreensão do nível 
superior. Em outras palavras, não se trata de substituir o respeito 
unilateral pelo mútuo; não se trata de reduzir tudo a um contexto de 
trocas entre iguais, como se não houvesse diferenças entre crianças 
e adultos. Nesses termos, o respeito unilateral é tão importante 
quanto o respeito mútuo. 
 

Logo, é nas relações cooperativas e de respeito mútuo que a 

consciência de si próprio se forma. Inicia-se uma nova relação, a necessidade da 

troca surge e o sujeito respeita o outro pela necessidade que tem de ser respeitado. 

Anteriormente o que era visto como ordem passa a ser um acordo mútuo e que 

exclui a coação e obrigação externa, pois as regras passam a ser interiorizadas e 

entendidas, promovendo entre os indivíduos uma constituição de regras 

verdadeiramente morais, como explica Ferreira (1999).  

Piaget compreende que há uma grande diferença entre estes dois 

respeitos:  

 

A grande diferença entre a coação e a cooperação, ou entre o 
respeito unilateral e o respeito mútuo, é que a primeira impõe 
crenças ou regras completamente feitas, para serem adotadas em 
bloco, e a segunda apenas propõe um método de controle recíproco 
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e de verificação no campo intelectual, de discussão e de justificação 
no domínio moral. (PIAGET, 1994, p. 83) 

 

Para Piaget (1994) existem, portanto, dois tipos de relações sociais: 

a coação e a cooperação. Ferreira (1999, p. 5), com base nas ideias de Piaget, 

caracteriza: “O respeito unilateral que corresponde à moral da heteronomia e é 

estabelecido pelas relações de coação, e o respeito mútuo que corresponde à moral 

da autonomia, e é atingido por meio das relações de cooperação”. 

Neste sentido de entender as relações de coação e cooperação, 

Lima (1980, p. 80) esclarece: 

 

Fica portanto, bem claro que existem dois tipos de regras e dois tipos 
de moral: a) a que resulta da coação e b) que resulta da cooperação. 
Quanto mais jovem a criança (e quanto mais primitivo o grupo 
humano), mais está disposta a submeter-se à coação (em certo 
momento, tanto as crianças, quanto os primitivos consideram as 
regras como sagradas, provenientes de entidades divinas, tabus). Na 
medida que a criança cresce e entra em contato com outras crianças, 
percebe que as regras são contraditórias entre si e que cada grupo 
tem suas próprias regras, levando-as a duvidar de sua sacralidade.  

 

As relações de coação são caracterizadas pelo respeito unilateral, 

originado pela obrigatoriedade e sentimento de dever e também pela autoridade. A 

coação se alia ao egocentrismo infantil, por isso a criança não estabelece um 

contato realmente recíproco com o adulto, por ficar fechada no seu eu. Toda ordem 

que partir de uma pessoa respeitada se torna uma regra obrigatória, assim estas 

relações são descritas pela afirmação do adulto sobre a criança, de modo a reforçar 

a heteronomia (FERREIRA, 1999). 

 

Na coação, o “grande” impõe ao pequeno o que este deve fazer e 
fornece conseqüências positivas ou negativas, conforme suas ordens 
sejam seguidas ou não. O pequeno obedece por medo, por afeto; ele 
se molda ao grande, ele o imita. (MENIN, 1999, p. 50) 
 

As relações de coação levam a um pensamento moral que associa o 

bem aos mandatos de alguma autoridade, já as relações de cooperação levam a 

uma moral autônoma, por envolverem o respeito mútuo (FERREIRA, 1999). 

A cooperação para Piaget é trocar idéias, e tem por princípio a 

solidariedade e a intencionalidade. É quando existe um equilíbrio nas trocas 

presentes nas interações, em relações onde há mais “igualdade de poder”. “[...] a 
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cooperação exerce no domínio moral como nas coisas da inteligência, um papel, ao 

mesmo tempo libertador e construtivo. [...] só a cooperação leva à autonomia, a 

cooperação é fonte de valores construtivos” (PIAGET, 1994, p. 299-300). 

É a cooperação entre os indivíduos que colabora para o progresso 

moral dos grupos sociais e dos indivíduos e se caracteriza por um aumento do grau 

de consciência e liberdade. O homem ao agir moralmente pela consciência e 

liberdade será assim um “homem moral”. Só a cooperação pode socializar o 

indivíduo e é uma simples troca entre indivíduos iguais (PIAGET, 1994).  

Segundo Freitas (2002), as relações de cooperação forçam o sujeito 

a se colocar no lugar do outro, assim, as atitudes dele frente às regras mudam. Ela 

não é vista mais como sagrada, e a criança entende que a modificação da regra não 

significa necessariamente uma infração a ela, e sim que ele adquiriu uma 

capacidade de construir regras, indo em direção a uma consciência moral autonôma. 

A cooperação pode significar uma discussão equilibrada em que 

cada um pode colocar seus argumentos e examinar as suas posições, assim como a 

dos outros também, percebendo e analisando diferentes pontos de vista. “A 

cooperação provoca descentração, ou seja, a diminuição do egocentrismo; o sair do 

outro” (MENIN, 1999, p. 52). A cooperação é condição necessária para chegar-se à 

autonomia, uma vez que são estabelecidos controles mútuos. 

Para Piaget apud Ferreira (1999), há uma evolução do sentido da 

regra com a idade. Esta evolução da moral organizada em estágios hierárquicos 

demarca alguns modos de ação que prevalecem no desenvolvimento da moralidade, 

sendo eles a anomia (onde as regras são ausentes), heteronomia (ser governado 

pelos outros) ou realismo moral e autonomia (governar-se a si mesmo). Assim, 

Piaget buscou entender como o sujeito chega a ter uma consciência autônoma, 

sendo que no início suas relações são baseadas na heteronomia.  

No período da anomia, o sujeito entende as regras como habituais e 

ainda não há consciência moral, pois a característica principal desse período é a 

ausência total da consciência do outro e da regra. Quando a criança passa a 

perceber a regra, este avanço se caracteriza pelo período da heteronomia ou 

realismo moral, onde há o predomínio da idéia de que a regra é imutável e pura 

(PIAGET, 1994).  
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[...] chamaremos de realismo moral a tendência da criança em 
considerar os deveres e os valores a eles relacionados como 
subsistentes em si, independentemente da consciência e se impondo 
obrigatoriamente, quaisquer que sejam as circunstâncias às quais o 
indivíduo está preso. (PIAGET, 1994, p. 93) 

 

A heteronomia também é definida por DeVries e Zan (1998, p. 54): 

 

O primeiro tipo de moralidade é uma moralidade de obediência. 
Piaget chamou-a de moralidade “heterônoma”. A palavra heterônoma 
vem de raízes que significam “seguir regras feitas por outros”. 
Portanto, o indivíduo heteronomicamente moral segue regras morais 
dadas por outros para a obediência a uma autoridade com poder 
coercivo. A moralidade heteronômica é a conformidade a regras 
externas que são simplesmente aceitas e seguidas sem 
questionamento.  

 

A criança, durante o seu crescimento, vai superando o egocentrismo 

e abre espaço para interagir de diferentes formas. Assim, a criança que age de 

forma heterônoma, ao superar a centração em si mesmo, constrói o respeito mútuo, 

sendo este característica básica para o sujeito adquirir a autonomia (PIAGET, 1994). 

Na passagem da heteronomia para a autonomia, a criança não mais 

respeita as regras por conta das consequências e sim porque há uma tomada de 

consciência entre o que é bom e o que não é. A criança começa a caracterizar 

algumas atitudes como ruins, como por exemplo, mentir ou ser injusto com alguém.  

Lima (1980, p. 17) coloca que:  

 

A criança menor, por exemplo, aceita com entusiasmo regras 
impostas (heteronomia), achando natural que adultos ou entidades 
místicas estabeleçam regras de conduta e julguem o que é justo ou 
injusto. Quando se desenvolvem mais, começam a questionar certas 
regras [...] e a perceber que as regras não são entidades “eternas”, 
mas contratos sociais, isto é, convenções estabelecidas, livremente, 
pelas partes [...].  
 

Quando a criança passa de um período para o outro, a base de suas 

relações sociais mudam, sendo que ele passa a agir pelo respeito mútuo que é o 

respeito que rege a moral autonôma. Autonomia significa selecionar seu próprio 

curso da ação, ao invés de seguir um curso já prescrito, o indivíduo aprende a 

governar-se e pensa de acordo com um conjunto próprio de regras. Ela aparece com 

a reciprocidade no indivíduo, assim o ser autônomo trata os outros como gostaria de 

ser tratado (PIAGET, 1994).  
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A moral autônoma ocorre quando o sujeito tem consciência das 

regras, sabe como elas são construídas e que há a possibilidade de mudá-las. Este 

é um processo no qual a criança passa a perceber a intencionalidade dos seus atos 

e a necessidade de cooperação, ao invés de somente obedecer aos mais velhos 

porque os consideram superiores e as regras imutáveis. A criança dá lugar a um 

julgamento moral mais autônomo. Conforme vai se desenvolvendo moralmente, vai 

adquirindo através das experiências sociais, atitudes mais autônomas que a torna 

mais consciente de suas ações (TOGNETTA; VINHA, 2007). 

DeVries e Zan (1998, p. 54) colocam sua definição acerca de 
autonomia: 
 

O segundo tipo de moralidade é a autônoma. A palavra autônoma 
vem de raízes significando “auto-regulação”. Por autonomia, Piaget 
não pretendia dizer a simples “independência” para fazer coisas por 
si mesmo, sem auxílio. Ao invés disso, o indivíduo autonomamente 
moral segue regras morais próprias. Essas regras são princípios 
construídos pela própria pessoa e auto-reguladores. Elas têm um 
caráter de necessidade interna para o indivíduo. O indivíduo 
autonomamente moral segue convicções internas sobre a 
necessidade de respeitar as pessoas no relacionamento com os 
outros. 

 

Sob o ponto de vista de Kamii e Declark (1986, p. 72), “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”. Assim, é necessário na autonomia que a criança se 

torne capaz de tomar decisões por ela mesma. 

Quando a criança entende que existe a possibilidade de construir 

relações cooperativas e com base no respeito mútuo, ela supera o egocentrismo e 

não há mais obediência e sim reciprocidade nas ações, pois a mesma atinge a 

autonomia. É preciso que as relações se baseiem no respeito mútuo e que os 

adultos estabeleçam um ambiente cooperativo, evitando a autoridade quando esta 

não for necessária. Desta forma, favorece a formação de crianças reflexivas. 

Kamii e Declark (1986) colocam que para as pessoas que já 

adquiriram a autonomia, contar uma mentira é sempre lastimável, mesmo que essa 

pessoa sofra alguma consequência. Percebe-se sinal de autonomia quando a 

criança “descobre que a veracidade é necessária nas relações de simpatia e de 

respeito mútuos” (PIAGET, 1994, p. 155). 
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Em relação à definição de heteronomia e autonomia Piaget (1994) 

conclui:  

 

[...] se a primeira se formula em regras e dá, por isso, ensejo ao 
interrogatório, a segunda deve ser procurada sobretudo nos 
movimentos íntimos da consciência ou nas atitudes sociais pouco 
fáceis de definir nas conversações com a criança. (PIAGET, 1994, p. 
156) 

 

Um indivíduo que seja heterônomo obedece às regras impostas pelo 

medo de ser punido ou por saber que vai ser recompensado. Deste modo, a punição 

pode ser vista como uma sanção expiatória, em que não há relação entre a punição 

e o ato sancionado e há proporcionalidade entre o sofrimento imposto e a gravidade 

da falta. Como também há as sanções por reciprocidade, as quais as crianças mais 

velhas acreditam que sejam mais justas e efetivas (PIAGET, 1994).  

DeVries e Zan (1998) colocam que elas devem ser pensadas como 

consequência e salientam a ruptura do vínculo social pelo mau comportamento da 

criança. Para a sanção ser efetivada, a criança precisa valorizar o vínculo social e 

desejar recompor esse vínculo, uma vez que a relação próxima serve de base para o 

uso efetivo das sanções por reciprocidade, tanto a relação de professor-aluno como 

das crianças entre si. 

De acordo com a visão de Kamii e Declark (1986, p. 72): 

 

Sanções por reciprocidade estão diretamente relacionadas com o ato 
que queremos deter e com o ponto de vista do adulto, e têm o efeito 
de motivar a criança a construir regras de comportamento para ela 
mesma através de coordenação de pontos de vista. 
 

Para Piaget (1994) existem três noções de justiça que estão 

presentes no desenvolvimento moral da criança, desse modo, o senso de justiça é 

um dos principais a serem desenvolvidos no indivíduo. A primeira noção de justiça 

está ligada a idéia das sanções, em que o ato deve ser corrigido com uma punição 

correspondente da mesma gravidade, o que se define como justiça retributiva.  

A segunda é nomeada de justiça distributiva e é ligada à idéia 

contrária da sanção. É levado em conta as condições e intenções do sujeito e é 

importante repor a perda aos prejudicados. Por fim, a justiça imanente, em que a 
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criança acredita haver algo de sagrado e imutável, quando há a presença da coação 

adulta sobre ela (PIAGET, 1994).  

É essencial sabermos também que um aspecto que pode influenciar 

uma ação moral é o valor que a criança considera mais importante, próprio de sua 

personalidade e ela se pautará por esse valor, considerando-o mais importante que 

os outros. Por esse motivo, algumas vezes ela acaba agindo respeitando seus 

valores, mas nem sempre respeitando as regras que foram impostas.  

 

2.2 A AFETIVIDADE NAS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

Burim (2011) coloca que, para Piaget, a moral é construída nas 

interações sociais, e devido ao respeito que temos para com o outro e que 

construímos na interação social. O que leva um sujeito a seguir as regras são as 

pessoas envolvidas, e não a regra em si. Assim, fica claro que o respeito acontece 

primeiro pelas pessoas e depois pelas regras impostas. Portanto, podemos perceber 

que as regras estão ligadas a aspectos afetivos.  

A afetividade tem relação direta com a construção de valores e com 

a forma de agir frente a dilemas morais. O que há em comum entre a ação da 

criança sobre a regra no jogo e na vida real é a afeição recíproca, a condição 

primária para o início da conduta moral é “a necessidade de afeição recíproca” 

(PIAGET, 1994, p. 141). 

Gobetti (2011, p. 42) coloca que, para Piaget, “a vida afetiva tem 

inicio ainda no primeiro mês de vida, por meio de manifestações marcadas pelos 

reflexos e impulsos instintivos [...]”. Assim, a afetividade aparece no decorrer do 

desenvolvimento cognitivo da criança, que tem origem no período sensório motor 

onde surgem as primeiras reações reflexas da criança e vai até o período operatório 

formal, onde o desenvolvimento afetivo se relaciona com sentimentos solidários e 

com a formação da personalidade.  

Diante de aspectos cognitivos, essas virtudes podem nos fazer 

entender porque as crianças menores ainda não se guiam por uma moral autônoma. 

Quando uma criança infringe uma regra e outra criança vê, muitas vezes ela não 

conta o que viu, porque sabe que o outro pode levar uma bronca. Assim pode-se 

perceber os aspectos afetivos de uma criança para com a outra. 
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Chegaremos à conclusão de que o sentimento de justiça – embora 
podendo, naturalmente ser reforçado pelos preceitos e exemplo 
prático do adulto –, é, em boa parte, independente destas influências 
e não requer, para se desenvolver, senão o respeito mútuo e a 
solidariedade entre crianças. É quase sempre à custa e não por 
causa do adulto que se impõe à consciência infantil as noções do 
justo e do injusto. (PIAGET, 1994, p. 156) 

 

A afetividade não aparece pronta e é sujeita a mudanças, ela evolui 

no processo de desenvolvimento da criança e se altera de um período para o outro. 

Para Gobetti (2011, p. 40) “existe estreita relação entre afetividade e construção do 

conhecimento” uma vez que as relações de afeto influenciam nas ações dos alunos 

em sala de aula.  

 

2.3 A REGRA E SUA CONSTRUÇÃO 

 

As regras não podem ser esquecidas no contexto das relações e são 

reguladoras do convívio social. Para Piaget (1994), a constituição da moral é feita 

por um sistema de regras planejadas pela própria sociedade e com o objetivo de 

reger a conduta da coletividade. 

Neste sentido, o autor coloca que não é possível vivermos em 

sociedade sem regras, e as crianças aos poucos vão descobrindo que podem 

construir suas próprias regras por meio de diálogos e acordos. Assim como na 

sociedade, o espaço escolar também é dirigido por um conjunto de regras. Para que 

haja disciplina no âmbito escolar, o professor constrói regras na sala de aula. Para 

Freitas (2011, p. 28), “em relação à importância de haver regras na escola, estas são 

estabelecidas ante a necessidade de resolver situações de conflitos no cotidiano em 

sala de aula”. 

Macedo (1994) explica que as regras enquanto construídas 

demandam consentimento, e ainda que propostas devam ser atualizadas de acordo 

com as novas necessidades.  Elas são auto-reguladas, e em um jogo, por exemplo, 

o regulador é interno ao sistema, sendo que os próprios participantes fiscalizam as 

mesmas. 

Para Piaget apud Freitas (2011), as regras são internalizadas por 

meio das interações e sua efetivação depende desta interiorização. Assim, para 

Kamii e Declark (1986), com base nas teorias do mesmo autor, as crianças passam 
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a ter valores morais construindo do seu próprio interior, por meio das relações com 

outras pessoas. O controle das regras não pode ser externo e é essencial que a 

criança possa vivenciar as regras, para que possa verdadeiramente entendê-las e 

tomar plena consciência das mesmas.  

Para que a criança entenda a necessidade das regras, é preciso 

levar em conta seus interesses, e não somente impor a elas maneiras de agir muito 

semelhantes ao do professor. É necessário que as regras da escola sejam 

observadas em relação à sua finalidade, sendo que é preciso analisar se estas são 

justas e democráticas, sempre refletindo sobre a real importância de cada regra e se 

há bons argumentos, para que elas sejam válidas e efetivadas com sentido para a 

criança. Para Freitas (2011, p. 23): 

 

[...] as regras de uma instituição educativa devem ser 
cuidadosamente construídas, visto que elas interferem na qualidade 
das relações interpessoais. Torna-se importante a discussão de 
como elaborá-las, para que não sejam cumpridas pelos alunos 
apenas por obediência, mas por compreenderem a sua real 
importância nas interações em grupo. 
 

No processo de construção da noção das regras na escola, é 

essencial que a criança adquira experiência se relacionando com o ambiente em 

que vive e principalmente com as pessoas que convive. É através desses 

conhecimentos que ela vai formando sua moral e tendo cada vez mais consciência 

autônoma. 

Tognetta e Vinha (2007) apresentam estudos realizados sobre a 

construção das regras na escola e podem constatar que neste ambiente, muitas 

vezes as regras não são construídas e sim impostas pelos educadores, não havendo 

participação dos alunos na construção das mesmas. Desta maneira, os alunos não 

legitimam as regras, pois são entendidas como imposições do adulto.  

 
Ninguém nega o valor das regras. No entanto, atualmente, 
observam-se nas escolas professores e especialistas que discorrem 
sobre a validade de elaborar regras em conjunto com os alunos, por 
meio de rodas de conversas ou de assembléias, visando, 
principalmente, ao desenvolvimento da autonomia moral e ao 
favorecimento do diálogo como forma de resolver os conflitos. 
(TOGNETTA; VINHA, 2007, p. 11) 
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De acordo com os estudos realizados, pôde ser observado que nas 

escolas os professores discutem sobre a validade de construir regras juntamente 

com os alunos, nos momentos de diálogo e rodas de conversas com as crianças, 

tendo em vista o desenvolvimento da autonomia moral e a tentativa de mostrar como 

o diálogo é uma forma de resolver conflitos. Tognetta e Vinha (2007) explicam que 

apesar da tentativa, muitas vezes é difícil identificar práticas democráticas em 

relação à construção das regras, pois ainda é muito comum serem exercidas 

práticas autoritárias, visando a imediata resolução do conflito ou da situação de 

indisciplina que esteja ocorrendo. 

Ao definir o ambiente escolar como espaço democrático, não 

significa dizer que a democracia está presente em todos os momentos, até porque 

isso não seria possível, mas o que se pretende com essa idéia é demonstrar que 

neste ambiente estão sendo proporcionados aos alunos, situações e momentos que 

irão vivenciar relações mais democráticas, possibilitando novas aprendizagens. 

Tognetta e Vinha (2007) apresentam uma constatação em que 

podemos notar uma atitude heterônoma:  

 

[...] muitos professores e pais brigam com suas crianças obrigando-
as a cumprir regras absurdas, sem ao menos parar para refletir se 
elas são de fato necessárias para ordenar as relações ou para o 
processo de aprendizagem, se são justas e respeitosas. Ao serem 
questionados, esses educadores, freqüentemente, numa atitude 
heterônoma, dizem: “mas é a regra da escola”; “essa norma já existe 
há muito tempo”; “se a regra existe tem que cumprir”. Assim, atuam 
na manutenção de relações de respeito unilateral e reforçam a 
heteronomia. É a escola da obediência, da submissão. (TOGNETTA; 
VINHA, 2007, p. 22-23) 

 

Para La Taille apud Tognetta e Vinha (2007), na moral heterônoma 

existe uma relação de submissão ao poder, é obedecer às normas que a pessoa 

autoritária coloca. Nesse sentido, há uma aceitação das regras que são exteriores 

ao sujeito. Já na autonomia moral, o sentimento de aceitação das regras é interno, 

sendo este sentimento causado nas relações de trocas mútuas, ou seja, a pessoa 

dita autônoma conserva seus valores e seus princípios de ação.  

O modo de agir dos professores reflete suas reais concepções de 

respeito e disciplina, é necessário que o professor observe a natureza das regras, se 

elas são justas e se são necessárias e a maneira pela qual foram estabelecidas (se 

foram impostas por autoridade ou por mecanismos democráticos). O aluno 
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considerado indisciplinado não necessariamente é imoral, deve-se observar o 

princípio da regra, pois se este não for de justiça, a regra se torna imoral e a 

indisciplina pode ser sinônimo de autonomia. O professor precisa ter bons 

argumentos para justificar a regra que esteja defendendo, ele deve pensar se a 

regra é de fato necessária, pois se não for, é preciso repensá-la (TOGNETTA; 

VINHA, 2007). 

Os educadores se tornam exteriores ao sujeito ao passo que, ao 

impor regras, impedem que os alunos tenham experiências necessárias para a 

aceitação interior e, portanto, para a legitimação das normas, isso porque não foram 

construídas por meio da reflexão ou tiveram suas necessidades descobertas por 

meio de experimentações efetivas. As regras são cumpridas somente enquanto a 

autoridade está presente, gerando assim uma obediência heterônoma que existe 

enquanto há o medo de levar uma punição ou quando se espera alguma 

recompensa por ter obedecido (TOGNETTA; VINHA, 2007). 

Macedo apud Tognetta e Vinha (2007), explica que não são todas as 

regras da escola que contam com a participação dos alunos. O autor coloca que na 

escola existem regras negociáveis e regras não negociáveis. As que são negociadas 

se referem aos “combinados”, onde são realizados contratos, elas podem ser 

negociadas e são aquelas que são elaboradas pelos alunos em uma relação de 

cooperação, guiadas pelo professor, e que podem ser revistas e negociadas 

novamente quando for preciso. E as não negociadas são necessárias geralmente 

para crianças menores, pois elas nem sempre precisam ser refletidas e discutidas ou 

elaborada por todos.  

Segundo este autor, é fundamental que haja regras que são 

obrigatórias para os alunos, isto porque, a seu ver, nem tudo pode ser combinado 

como, por exemplo, as regras de segurança ou boa saúde. O que pode ser feito ao 

impor tais normas, é dar uma certa margem de escolha dentro dos limites 

estabelecidos, mesmo que ambas as opções de escolha aborreçam a criança, 

fazendo isso é oferecido a ela no mínimo uma possibilidade de tomada de decisão. 

Nas relações com as crianças pequenas se faz necessário que tenha mais regras 

não-negociáveis e que, conforme elas vão crescendo, as regras vão se tornando 

negociáveis. 

Para Macedo apud Tognetta e Vinha (2007):  
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[...] as regras são regidas por alguns princípios que seriam: a 
flexibilidade, a adequação as necessidades particulares de cada 
grupo, a participação ativa dos integrantes na sua elaboração, a 
regularidade e o seu comportamento por parte de todos que o 
integram. (MACEDO apud TOGNETTA; VINHA, 2007, p. 56) 

 

Piaget (1994) estudou as relações existentes entre a prática de 

regras e a consciência das mesmas pelas crianças, observando, assim, como elas 

enfrentam o caráter obrigatório das regras. Concluiu, com suas pesquisas, que há 

quatro diferentes estágios relacionados à prática de regras durante alguns anos da 

vida da criança.  

O primeiro deles, nomeado de motor e individual, é um processo de 

adaptação efetiva e simples práticas regulares individuais, em que a criança 

manipula objetos em função de sua vontade própria e de seus hábitos motores. “[...] 

nesse estágio, já existem regularidades e esquemas ritualizados, mas tais rituais, 

sendo obra do próprio indivíduo, não podem provocar uma submissão a algo 

superior ao eu, submissão que caracteriza o aparecimento de toda regra” (PIAGET, 

1994, p. 39). 

O segundo estágio é chamado de egocêntrico, e egocentrismo, 

neste sentido, não significa um sujeito que tenha plena consciência de si e interprete 

o mundo somente do seu ponto de vista, mas sim um sujeito que tenha ao mesmo 

tempo, ausência de consciência de si e ausência de objetividade, tornando 

inseparável a tomada de consciência de si e do objeto, como descreve Piaget (1994) 

quando trata da construção do real na criança.  

Ainda no estágio egocêntrico, a criança somente visa usar para si 

própria o que adquiriu, seu prazer simplesmente se resume a desenvolver suas 

habilidades e acertar. Neste momento, mesmo quando estão juntas, as crianças 

jogam cada uma para si mesma, podendo todas ganharem ao mesmo tempo, e não 

se preocupam com a codificação das regras. Este estágio começa no momento que 

a criança recebe do exterior o exemplo das regras codificadas e imita os outros, por 

volta de 2 a 5 anos de idade. Ele é uma conduta intermediária entre as condutas 

socializadas e as individuais.  

Um terceiro estágio é denominado de cooperação nascente, que 

aparece por volta dos 7/8 anos e se estende até 10 anos de idade, manifestando-se 

como interesse principal da criança, o interesse social e não mais o psicomotor. A 

criança joga como raciocina e aparece a necessidade do controle mútuo e da 
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verificação das regras. Ainda assim, as informações vindas das crianças a respeito 

das regras dos jogos se mostram contraditórias.  

Por último, Piaget (1994) apresenta o estágio da codificação das 

regras, que consiste no interesse pela regra em si mesma e organização do 

pensamento. Aparece a partir dos 11/12 anos de idade e começa a haver uma 

predominância da autonomia, em que o interesse dominante passa a ser pela regra 

tal como ela é. 

Com relação à consciência das regras, as crianças apresentam três 

estágios, sendo que, no primeiro deles, ainda não é levada em consideração a 

regra, sendo ela ancorada inconscientemente, o que ocorre por volta dos 3/4 anos. 

No segundo estágio, a partir dos 4/5 anos até mais ou menos 10 anos de idade, a 

criança centra-se em si (egocentrismo) e considera as regras sagradas e intocáveis, 

momento que caracteriza o início do estágio da cooperação.  

Finalmente o terceiro estágio, que se inicia desde os 10 anos e na 

segunda metade do estágio da cooperação. “[...] a regra do jogo se apresenta à 

criança não mais como uma lei exterior, sagrada, enquanto imposta pelos adultos, 

mas como o resultado de uma livre decisão, e como digna de respeito na medida em 

que é mutuamente consentida” (PIAGET, 1994, p. 60). 

Para que as regras sejam cumpridas é necessário que se pratique, 

pois  se aprende aos poucos a construir e seguir regras, elas são como qualquer tipo 

de aprendizagem, é preciso de um exercícío diário para segui-las. Sua elaboração 

deve acontecer no dia a dia do cotidiano escolar e a medida que surgem as 

necessidades da sala de aula.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 PARTICIPANTES  

 

Os participantes da pesquisa foram seis crianças de uma escola 

pública da cidade de Londrina, sendo que três alunos são do 1° ano do Ensino 

Fundamental e três alunos são do 2° ano, entre meninos e meninas com faixa etária 

de 6 e 7 anos. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados foi utilizado o seguinte instrumento: 

entrevista semi-dirigida (Apêndice A), o que segundo Meksenas (2002) trata-se de 

um procedimento qualitativo. Para tal, solicitou-se autorização à escola.  

Assim, foi marcado antecipadamente um dia para a realização da 

entrevista e durante a realização da mesma, que foi feita com as crianças 

individualmente, procurou-se deixá-los a vontade, para que pudessem responder as 

perguntas com mais clareza possível. A fim de coletar os dados realizou-se 

perguntas oralmente que foram previamente elaboradas. 

Essa entrevista apresenta questões referentes à formação moral na 

criança e às ideias de regras que elas possuem, respeitando três eixos pré-

estabelecidos: as impressões gerais do aluno sobre o ambiente escolar; o que o 

aluno pensa a respeito das regras; e como define respeito e sua prática em sala de 

aula.  

As respostas foram transcritas e posteriormente analisadas 

qualitativamente.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos na entrevista 

com os alunos, para saber o que pensam sobre as regras e também como a 

relacionam com o respeito e afetividade na escola. Para melhor organização dos 

dados, esta análise está dividida em três eixos: impressões gerais do aluno sobre o 

ambiente escolar, como os alunos pensam as regras e o respeito às regras em sala 

de aula. 

A fim de conhecer as impressões gerais do aluno sobre o ambiente 

escolar, iniciou-se a entrevista com a pergunta sobre o que eles acham de estudar 

na escola onde estão e por que. 

Todos os alunos disseram gostar de estudar nesta escola e 

completaram dizendo que a escola é “legal” e “gostosa”. Alguns deles, como é o 

caso de dois alunos, até justificam que por isso estão ali até hoje, enquanto que 

outro aluno pretende, por isso, permanecer na escola até a 4ª série. Nas palavras de 

um aluno é possível ver mais clareza na justificativa, quando diz: “Muito legal estudar 

aqui, porque dá pra ir na biblioteca e porque tem muito brinquedo. Por isso é legal 

estudar aqui”. Ou seja, os objetos da escola parecem atrair o aluno, fazendo com 

que o mesmo adquira interesse pela ida à escola.  

Aos poucos os alunos foram se soltando e na pergunta seguinte 

questionou-se sobre o que eles acham sobre a sua sala de aula. Novamente cinco 

alunos expressaram aspectos afetivos positivos relacionados a este espaço como: 

“É legal”, “brincalhona”, “gostosa” e destaca-se a fala de um dos alunos quando diz: 

“Eu gosto da minha sala, parece sala de homem adulto, porque tem quadro grande e 

giz pra escrever. Na outra escola o quadro era pequeno. A sala é gostosa e 

brincalhona”.  

Duas alunas apresentaram sentimentos de frustração e julgamento 

moral com o colega pelo não cumprimento das regras e uma delas diz: “Ah... na sala 

não pode fazer bagunça, mas é legal”, enquanto que a outra aponta: “A sala é meio 

bagunceira, o M. risca o caderno dos outros”. Vê-se aqui que a sala de aula é 

definida pelo comportamento da turma. 

Ao perguntar às crianças a opinião deles sobre os colegas de sala e 

por que, pode-se notar que quatro alunos disseram que “os amigos são legais”, 
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mostrando ter um bom relacionamento com os colegas de sala e dois deles ainda 

justificam que é porque os amigos brincam com eles. Uma das alunas diz: “Tem 

amigo que eu não brinco porque é bagunceiro”, mostrando que o fato de o colega 

não seguir as normas de ordem na sala, implica na sua relação com ela.  

Dois entrevistados apontam gostar apenas de alguns amigos e de 

outros nem tanto, enquanto que uma aluna diz não achar muito legal um 

determinado aluno. Uma das crianças coloca o fato de alguns colegas de turma já 

terem ido para a direção. 

Para finalizar o primeiro eixo das perguntas sobre impressões gerais 

do aluno sobre o ambiente escolar, como disseram que gostam de estudar na 

escola, perguntou-se ainda o que mais gostam na escola para ver se mencionavam 

algo sobre o estudo, no entanto disseram: “de brincar”, “jogar futebol”, “lanche” e 

“corrida”. Uma das entrevistadas ainda define: “brincar com os amigos”. Parece que 

os aspectos lúdicos que envolvem sempre a participação do outro foi fator 

predominante para dizer porque gostam de estar na escola. Apenas uma das 

crianças apontou que gosta além de brincar, também de fazer atividades e 

desenhar. 

Quando o aluno que mencionou a corrida disse gostar da mesma, 

questionou-se que tipo de corrida é essa e ele diz: “Não é de ganhar troféu nem 

ponto, só a corrida mesmo, participar é importante. Não importa se chega em 

primeiro ou por último”. Percebe-se que ele tem interesse pela atividade citada 

reconhecendo a importância da participação, sem se preocupar com a premiação 

em si.  

A fim de compreender as impressões gerais do aluno sobre o 

ambiente escolar, percebe-se que os aspectos afetivos positivos prevalecem em 

muitas das respostas dos alunos. A escola, por ser um espaço de interação com 

diferentes pessoas e com demandas próprias do contexto escolar, envolve as 

relações de afeto entre professor-aluno e aluno com seus colegas.  

A afetividade, portanto, está implícita nestas relações e é 

relacionada com a referência que o professor tem para a criança e que a criança tem 

de seus colegas de turma. Um novo sentido emerge as ações das crianças quando 

ela tem afeto com a pessoa que determina as regras na escola. A afetividade é uma 

forma de motivar o aluno, pois para que haja interesse dele em buscar algum 
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conhecimento, é preciso que ele acredite em que está ensinando, e que haja boa 

convivência favorecendo um ambiente agradável para o aprendizado. 

Em relação ao vínculo entre afetividade e escola:  

 

Para refletir sobre a relação entre a afetividade e a escola, é preciso 
primeiro apontar que, antes de fazerem parte do espaço escolar, 
professores, alunos e demais participantes deste contexto já têm 
construído uma história de formação pessoal, desenvolvida e movida 
por valores que significam modos distintos de ser e interagir com o 
mundo. (GOBETTI, 2011, p. 43) 

 

Para esta autora, é importante ressaltar que os aspectos afetivos, 

assim como os aspectos sociais e cognitivos, são constituídos durante o processo 

de desenvolvimento e estão sempre se transformando. Desta forma, a criança está 

em constante desenvolvimento e o espaço escolar tem grande contribuição para 

isso, onde é construído diferentes saberes voltados à formação integral do indivíduo. 

A criança, ao longo dos anos, apresenta sentimentos afetivos 

formados e amplia as possibilidades de se relacionar com as pessoas, favorecendo 

o aparecimento de sentimentos morais. Os alunos entrevistados mostram que o fato 

de poderem estar juntos com os colegas nos momentos de brincadeira, lanche e 

também de jogar futebol, são momentos agradáveis e que gostam de seus colegas 

de classe. Percebe-se que o as relações de afeto são importantes para eles em 

diferentes momentos.   

Para iniciar o segundo eixo de perguntas, formulou-se questões para 

conhecer o que os alunos pensam sobre as regras. Iniciou-se com a pergunta sobre 

o que eles acham das regras da sala de aula e se concordam ou não com elas. Três 

estudantes disseram concordar com as regras estabelecidas e ainda dizem: “são 

importantes”, “são legais” e “Elas são boas. Precisa ter regras”. Vê-se que os alunos 

reconhecem a relevância das regras para haver uma boa convivência.  

Um dos alunos não soube responder o que acha a respeito das 

regras e outra aluna descreveu-as dizendo: “Não pode gritar e tem que ser amigo de 

todos”. Enquanto que um entrevistado declarou: “Acho mais ou menos, nem muito 

boa, nem muito ruim. Tem gente que não respeita, eu respeito”. 

Para Piaget (1994), as regras sempre terão um aspecto afetivo 

articulado a si, ou seja, o seu cumprimento não está dirigido apenas ao seu 

conteúdo, às vezes o conteúdo em si não é o mais importante, mas sim o que está 
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envolvido a regra. No caso das respostas, acredita-se que os alunos consideram as 

regras importantes e boas por terem uma relação de afeto com a professora, de 

forma que este afeto leva os alunos a respeitarem as regras estabelecidas.  

A segunda pergunta deste eixo rendeu muitas respostas 

interessantes, nas quais se pode analisar a percepção que as crianças têm das 

regras. Iniciou-se perguntando quem fez ou construiu as regras da sala ou da 

escola. Cinco alunos responderam que foi a professora quem fez as regras da sala, 

e duas ainda detalharam que as regras da escola foram feitas pela diretora. Duas 

crianças afirmam: “eu achei boa” e “a gente cumpri as regras”.  

Uma entrevistada ainda diz: “A professora ensinou o que podia e o 

que não podia fazer. Quando eu tava no 1° ano a professora era brava e fazia 

muitas regras por causa dos bagunceiros, mas eu gostava das regras”. Pode-se 

notar que, apesar de a criança considerar a quantidade de regras, ainda afirma 

gostar das mesmas.  

Ao perguntar se participaram da construção das regras da sala, três 

alunos disseram que ao chegar à escola já existiam as regras, enquanto que dois 

alunos declaram que deveriam ter participado da construção das normas e um deles 

ainda diz: “mas ela não perguntou, só ela fez”, referindo-se a professora.  

Vê-se que é a professora quem revela as regras para as crianças, 

uma vez que é na escola que a criança constitui sua disciplina e para isso o 

professor impõe as mesmas. As questões disciplinares são ligadas com o 

desenvolvimento da moralidade, na medida em que o indivíduo se relaciona com as 

regras. Quando as crianças participam da construção das regras é mais favorável 

que venham cumprir com as mesmas.  

Desta forma, analisa-se que no caso dos entrevistados, as regras 

foram construídas pelas professoras e/ou diretora da escola sem a participação 

efetiva dos alunos. Alguns deles ainda dizem que poderiam ter participado da 

construção das regras, mas foram apenas apresentados a elas.   

Ao refletir as regras com as crianças, o professor pode mostrar que 

confia nas crianças e contribui assim para o desenvolvimento da sua autonomia: 

 

O estabelecimento de regras representa uma clara oportunidade 
para que as crianças exercitem a autonomia. Muitos professores, 
inicialmente, sentem-se inseguros, por entregarem o processo de 
estabelecimento de regras às crianças. Eles podem acreditar que as 
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crianças não são capazes de estabelecer regras. Podem temer que 
os alunos criem regras inaceitáveis, ou, pior ainda, não criem 
absolutamente qualquer regra. (DEVRIES; ZAN, 1998, p. 138) 
 

Como falaram da construção das regras, questionou-se, então, quais 

são elas e obteve-se diversas respostas como: “não pode falar palavrão”, “não pode 

bater nos amigos”, “não pode correr na sala”, “não pode mostrar a língua”, “respeitar 

os mais velhos”, “não pode “responder” a professora, e conversar com os amigos na 

aula”, “não pode falar alto”, “não pode brigar, só brincar”, “tem que cantar o hino e 

fazer oração todo dia”, “não pode sair do lugar, tem que ficar sentado fazendo tarefa 

e calendário”.  

Observa-se o fato de a grande maioria dos preceitos estabelecidos 

pela professora estarem ligados à negação, mostrando que a regra é geralmente 

não fazer o que não deve ser feito. Só é possível ver duas respostas que não estão 

ligadas à negação, quando uma das crianças diz que se deve respeitar os mais 

velhos e uma aluna diz que tem que cantar o hino e fazer oração.  

Esta questão deve ser pensada com cautela, pois para Piaget a 

criança de 6 a 7 anos ainda se encontra no período que ele chama de pré-operatório 

e, portanto, a criança desta fase possui alguns obstáculos no pensamento que a 

impedem de construir certos conceitos, sendo um deles a noção de reversibilidade, o 

que, para Piaget apud Kamii e Declark (1986), é a capacidade de a criança reverter 

uma operação. Assim, se as regras são construídas com frases negativas, é 

possível que a criança não respeite a regra justamente por não compreender seu 

significado. 

Se falarmos a uma criança que possui um pensamento irreversível 

para ela não bater, ela não consegue compreender e transpor à prática o ato 

contrário, para ela, bater é o mesmo que não bater. Neste sentido, é possível que a 

criança desrespeite a regra não pelo fato de não ter construído a moralidade, mas 

sim porque não compreendeu o conceito. 

É possível observar que, no geral, as crianças têm conhecimento 

das regras, sabem dizer exatamente quais as normas que existem em sua sala e 

que devem obedecê-las, respeitando, assim, o professor. Mas muitas vezes não 

sabem qual a necessidade de algumas regras, tendo, assim, uma consciência 

heterônoma, isto é, se comportam por saberem que o não cumprimento das normas 
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pode acarretar perdas de direitos dentro da sala de aula, e não por terem 

consciência da relevância dos preceitos estabelecidos.  

De acordo com Menin apud Tognetta e Vinha (2007), ao realizar 

pesquisas em escolas, entende que as crianças das primeiras séries do ensino 

fundamental podem ter uma consciência heterônoma das regras escolares. 

 

As crianças sabiam dizer quais eram as regras mais colocadas pelas 
professoras, como “não sair do lugar”; “obedecer à professora”; “não 
jogar lixo no chão”; “cada um tem que fazer suas tarefas sozinho” 
etc., e, no entanto, desobedeciam-nas sempre que precisava fazê-lo. 
Porém, ao mesmo tempo, afirmavam que as regras eram corretas; 
que os alunos deveriam obedecê-las; que elas não deviam ser 
modificadas; que haviam vindo dos diretores ou de alguém exterior 
as escolas, e, ainda, que as escolas “diferentes”, ou seja, que 
possuíam outras regras, eram “uma bagunça”. (MENIN apud 
TOGNETTA; VINHA, 2007, p. 30) 

 

Ainda sobre quais são as regras, uma das entrevistadas explica que 

em sua casa também há regras e considera muito legal. Percebe-se mais clareza na 

justificativa quando diz: “A mamãe fez um joguinho: se completar 16 estrelinhas 

ganha uma camisa de equitação. Porque eu quero fazer aula de equitação. Se 

ganhar flechinha perde o jogo. Até na minha casa tento seguir as regras”. 

Vê-se que a criança é recompensada ao seguir as regras e tenta 

segui-las da melhor maneira para que receba uma premiação. Esta premiação 

parece ser um elemento motivador para que a criança obedeça aos preceitos 

estabelecidos pela mãe. Nota-se que a mãe da criança estabeleceu uma forma 

lúdica que fizesse com que o filho seguisse as regras.  

Para Piaget apud Kamii e Declark (1986), os adultos quando punem 

ou recompensam a criança fortalecem a heteronomia natural da criança, e quando 

trocam pontos de vista com a criança, incentivam a criança a pensar e contribuem 

para seu desenvolvimento autônomo. “Os adultos exercem seus poderes sobre as 

crianças usando de recompensas e punições e são essas ações que as mantém 

obedientes e heterônomas” (KAMII; DECLARK, 1986, p. 71). 

Segundo Ferreira (1999), a heteronomia não deve ser vista como 

totalmente negativa, pois além de a criança necessitar de uma orientação do adulto 

no início de seu desenvolvimento, essa heteronomia é característica da idade em 

que se encontram. Assim, percebe-se que deve haver um equilíbrio entre as atitudes 
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relativas às regras com as crianças, de modo a não reforçar sua heteronomia, mas 

também abrir espaço para que ela adquira autonomia.  

Para concluir o segundo eixo de perguntas e compreender melhor o 

entendimento dos alunos sobre as regras, perguntou-se o que é importante para 

seguir uma regra, como eles acreditam que uma pessoa segue as regras e o que faz 

uma pessoa segui-las. Entretanto, acredita-se que as crianças entenderam um 

sentido diferente para tais perguntas. Eles responderam porque consideram 

importante seguir as regras.  

Deste modo, obteve-se duas respostas em que as crianças afirmam 

ser importante seguir as regras, justificando que obedecem porque se fizer bagunça 

podem sofrer alguma punição, uma delas ainda explica: “Eu respeito a professora, a 

mãe e o pai”. Outro aluno declara: “É importante não bater nos amigos e tem que ser 

educado. Não gosto que a professora briga comigo então por isso eu obedeço a 

regra e cumpro”.  

Um dos entrevistados considera chato ter que segui-las, enquanto 

que uma criança afirma: “Não precisa seguir as regras”, parece que esta criança não 

entende muito bem o significado das regras. Um aluno não soube responder as 

perguntas.  

Ao conhecer a regra e saber que se deve respeitá-la pela sua 

importância, a criança começa a entender as intenções de seus atos, cada vez ela 

tem mais condições de se relacionar com a regra de maneira crítica, construindo, 

assim, sua moral autônoma. Para ela, são poucas as regras que podem ser refeitas 

ou construídas novamente com sentido pelos alunos na escola. A maior parte das 

normas são construídas pelas autoridades e impostas em relações de coação, de 

respeito unilateral entre educadores/diretores e alunos e, dessa forma, a consciência 

e o exercício das mesmas pelas crianças continuam a ser heterônomas. 

A partir do momento que consideramos que os valores e condutas 

são transmitidos em diferentes situações do dia-a-dia escolar, com a intenção de 

“disciplinar” os alunos, as escolas favorecem a conservação da heteronomia, esta 

que, por sua vez, quando predomina em uma relação de coação entre professor e 

aluno, privilegia atividades feitas particularmente, evitando que o aluno se relacione 

socialmente. 

No último eixo de perguntas, o objetivo era que as crianças 

definissem o que é respeito. Questionou-se primeiramente se eles sabiam explicar o 
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significado da palavra e quem eles respeitam dentro da sala. Para explicar disseram 

que respeito é: “não gritar”, “não brigar”, “não pode bater”, “não falar palavrão na 

sala pra ninguém”, “não xingar o pai e a mãe” e “ser educado, ser legal com os 

coleguinhas”.  

Um dos alunos caracteriza desta forma: “tem que falar por favor, 

obrigada, de nada, usar as palavrinhas mágicas”. Nota-se que os alunos fazem uma 

relação direta entre respeito e regras. Ao definirem respeito, algumas respostas se 

assemelham quando foi perguntado quais são as regras que eles conhecem. No 

entanto, um dos alunos assimila o respeito a palavras de gentileza.  

Quando se perguntou quem eles respeitam em sala, três alunos 

afirmam que respeitam todos da sala de aula, enquanto que também três crianças 

dizem respeitar os amigos e dois desses ainda declaram respeitar a professora. 

Apenas um aluno não fala sobre a sala de aula, mas diz respeitar em casa. 

Entretanto completa dizendo: “mas às vezes eu grito”. Uma das crianças ainda diz: 

“alguns colegas de sala não tem respeito por ninguém”, demonstrando sua 

frustração em relação às atitudes de alguns colegas.  

Alguns entrevistados parecem entender o valor do respeito e da 

educação quando explicam: “Não pode desrespeitar as pessoas” e “Tem que ser 

educado em casa, na escola, nas festas e na rua”. Um dos alunos aponta que 

quando era pequeno respeitava um colega e que, por isso, eles são amigos até hoje.  

Desta forma, entende-se que o sentimento indispensável nas 

relações sociais é o respeito, pois ele toma diferentes formas durante o 

desenvolvimento do ser humano em geral, considerando sempre o estágio de 

consciência das regras em que a criança se encontra no determinado momento. À 

medida que a criança aprende a governar suas atitudes e a si mesma, ela vai sendo 

menos governada pelos outros e tendo atitudes cada vez mais autonômas.  

Percebe-se que as relações aqui estabelecidas são de respeito 

unilateral, regidas pela coação, “[...] na medida em que o educador usa de sua 

autoridade apenas para impor regras e estabelecer ameaças de sanções, acaba por 

confirmar e contribuir para a manutenção da heteronomia por um tempo maior no 

desenvolvimento da criança” (FERREIRA, 1999, p. 105). 

Para compreender o valor do cumprimento das regras para as 

crianças, indagou-se se eles consideram importante respeitar as mesmas e se 

respeitam ou não. Três alunos disseram que sim, enquanto que também três 
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crianças consideram importante respeitá-las. Um entrevistado disse não achar muito 

importante cumprir a regra, ao passo que um aluno apontou: “Eu gosto das regras 

da escola igual eu obedeço às regras da minha mãe”, demonstrando interesse e 

entendimento a respeito das normas estabelecidas.  

Uma criança justifica que é importante seguir para ser um bom 

aluno, mostrando sua preocupação em ir bem na escola. Enquanto que outra 

criança demonstra um comportamento heterônomo em sua resposta, ao dizer que é 

importante respeitar porque se não pode ir para a direção da escola. Um aluno não 

soube responder a questão.  

Em tais questões é possível perceber se as crianças entrevistadas 

consideram importante respeitar as regras. Segundo Tognetta e Vinha (2007), 

considerando a relevância de haver regras em sala de aula, frequentemente é 

verificado que o próprio professor não tem claro qual a intenção das regras. 

Para encerrar a entrevista, perguntou-se se eles acreditam que deve 

respeitar o professor ou as regras. Algumas crianças já pareciam estar um pouco 

cansadas, mas mesmo assim responderam. Cinco alunos afirmaram respeitar os 

professores e as regras também, um deles ainda acrescenta que da mesma forma 

respeita os pais. Um aluno considera chato obedecer às regras, sendo este o 

mesmo que não acha tão necessário respeitá-las, mas deixa claro que segue 

mesmo assim. Um aluno declarou não saber responder mais nenhuma questão. 

Nota-se que duas crianças mostraram sinais de heteronomia, ao 

dizer que: “A maioria da turma respeita a regra, se não vem pra direção ou a tia 

briga” e “Quando alguém não respeita a professora leva pra direção, ou se não põe 

pra fora da sala e conversa com a criança”. Também se observou que um desses 

alunos apresenta sentimentos de frustração e julgamento moral com um colega de 

turma ao dizer: “Todos respeitam a professora na sala, mas o M. não escuta a 

professora. Todos fazem as atividades menos ele. Ele fica andando pela sala”.  

Segundo Lima (1980), a criança até cerca de nove anos de idade, 

não considera feio denunciar seu colega, pois para ele o que vale são as regras que 

foram estabelecidas. Por fim, entende-se que para que as crianças desenvolvam sua 

moralidade de autonomia, é necessário que os adultos excluam as recompensas e 

punições e estimulem as crianças a formar seus valores morais por si próprias, 

segundo Kamii e Declark (1986). 
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Tognetta e Vinha (2007) colocam que, para Piaget, é preciso 

vivenciar relações de respeito mútuo e cooperação que ofereçam condições 

propícias ao desenvolvimento da autonomia e de sentimentos morais necessários 

para ver a si e ao outro como sujeitos de direito. A autonomia deve ser o principal 

objetivo da educação.  

 

Para garantir um ambiente favorável a construção da autonomia é 
necessário que se faça uma profunda reflexão sobre a organização 
da escola e o tipo das relações sociais existentes no ambiente 
educacional, se cooperativas ou autoritárias. Todavia, apenas essas 
atitudes não bastarão se não forem acompanhadas da participação 
efetiva, autêntica e democrática dos alunos na tomada de decisões 
da instituição educacional da qual eles fazem parte, sendo este o 
modo pelo qual irão, paulatinamente, adquirindo responsabilidade 
sobre suas condutas na escola. (TOGNETTA; VINHA, 2007, p. 120) 
 

Por fim, pode-se dizer que para que a criança adquira autonomia, 

ela deve ter a possibilidade de viver situações em que suas ações autônomas sejam 

fatalmente exigidas, proporcionando, assim, uma educação moral que tenha por 

objetivo a consciência da autonomia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante todo o percurso deste trabalho, procurou-se enfatizar o 

desenvolvimento da moralidade infantil, tendo como principal foco as condutas e 

ações da criança acerca do respeito às regras em sala de aula.  

Tais considerações foram importantes para se compreender, 

baseados nas idéias de Piaget (1994), que no momento em que as crianças 

começam a se submeter realmente às regras e a praticá-las, guiada por uma 

cooperação real, elas formam um novo conceito de regra. Conceito este que pode 

ser transformado desde que haja o entendimento da regra, pois o preceito 

estabelecido na realidade não está na tradição, mas sim nas relações de 

reciprocidade e acordo mútuo.  

Pode-se perceber, nesta pesquisa, que muitas crianças ainda se 

comportam de modo heterônomo, porém deve-se pensar se agem desta forma por 

ser característico da idade, se muitas vezes ainda não se guiam por uma moral 

autônoma, por conta da postura do professor diante das relações de respeito às 

regras em sala de aula.  

É muito importante pensar na importância do trabalho do professor 

frente à construção das regras, é interessante que ele enquanto responsável pelas 

crianças em sala de aula, dê a sua contribuição para formação de cidadãos 

autônomos, que sejam capazes de pensar e agir mediante suas próprias ações, 

levando em conta o bem comum. Isto significa respeitar a criança, de modo que ela 

possa ser ouvida e participar do processo de elaboração das regras, sendo ele 

favorável para o cumprimento das mesmas.  

O professor pode criar oportunidades de trabalhar com a regra de 

modo que favoreça a ele e também aos seus alunos, fazendo deste, um momento 

de troca e construção conjunta. Este trabalho é importante para que os profissionais 

da área educacional conheçam a criança no seu real desenvolvimento, podendo 

entendê-la e colaborar para a sua formação da melhor maneira possível.  

Com o objetivo de investigar a conduta moral e também as relações 

existentes entre o respeito, a regra e o afeto com as crianças de 6 e 7 anos de 

idade, pode-se dizer que se obteve conhecimentos muito relevantes a respeito desta 

teoria, a qual contribuiu para o processo formativo e práticas diárias em sala de aula. 

É interessante recomendar que novas pesquisas sejam realizadas com crianças 
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maiores, para que seja possível analisar a autonomia presente nas crianças com 

maior faixa etária. Assim, é possível relacionar essas duas moralidades como 

características própria da idade e também como ações refletidas frente ao trabalho 

dos professores.  
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APÊNDICE A 

Entrevista semi dirigida acerca da conduta moral na escola 

 

IMPRESSÕES GERAIS DO ALUNO SOBRE O AMBIENTE ESCOLAR 

 

1 - O que tem achado sobre estudar nesta escola? Por quê? 

2 - E o que você acha sobre a sua sala? Por quê?  

3 - O que você acha sobre os seus colegas? Por quê? 

4 - O que você mais gosta nesta escola?  

 

CONHECENDO O QUE OS ALUNOS PENSAM SOBRE AS REGRAS 

 

1 - O que você acha sobre as regras da sua sala? Você concorda com as regras?  

2 - Quem fez/construiu as regras da sala/escola? Você participou da construção das 

regras da sala? Quais são as regras? 

3 - O que é importante para seguir uma regra? Como você acha que uma pessoa 

segue as regras? Por que (o que faz) uma pessoa seguir as regras? 

 

DEFININDO O RESPEITO EM SALA DE AULA 

 

1 - Você sabe o que é respeito? Quem você respeita em sua sala?  

2 - Você acha importante respeitar as regras da sala de aula? Você respeita? 

3 - Você acha que devemos respeitar o professor ou as regras?  
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