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RESUMO 
 

Este estudo de tipo etnográfico teve como objetivo compreender e descrever o 
ambiente sociomoral de três salas de aula de uma Escola Municipal de Ensino 
Fundamental de Londrina, construído nas relações interindividuais entre professores 
e alunos e identificar como elas estão constituídas com relação aos ambientes 
sociomorais. A escola foi escolhida por critério de conveniência. Como estão as 
interações do professor aluno, com relação ao desenvolvimento da autonomia moral 
no contexto da sala de aula. A partir desta questão e do estágio docente realizado 
por mim, foi possível perceber a relevância do papel do professor como promotor do 
desenvolvimento da moralidade da criança, surgindo assim, o interesse por 
investigar este tema. Foram realizadas três observações em cada sala de aula de 
pré-escola, com crianças na faixa de seis anos. As observações foram registradas 
de forma manuscrita, resultando nos dados que foram utilizados para análise. A 
pesquisa teórica fundamenta-se em vários estudos e abordagens sobre o 
desenvolvimento da moralidade infantil, na perspectiva de Jean Piaget, utilizando o 
trabalho de Retha DeVries e Betty Zan sobre os ambientes sociomorais construídos 
na sala de aula. Os resultados e a análise qualitativa apontam para a existência de 
diferentes tipos de interação professor-aluno, predominando um ambiente 
sociomoral autoritário. O ambiente sociomoral que predomina nas três salas 
observadas, de acordo com a teoria, aumenta a probabilidade de manter a criança 
centrada em si própria por mais tempo, mantendo a heteronomia, seguindo um 
caminho contrário ao proposto pelas autoras, no qual se destacam interações sociais 
que estimulem à cooperação, a reciprocidade, a troca de pontos de vista, a 
discussão constante da regra, propiciando assim, a evolução das relações de 
heteronomia para de autonomia. 
 
Palavras-chave: Autonomia. Jean Piaget. Desenvolvimento Sociomoral. Ambiente 
Sociomoral.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Toda criança, para que se desenvolva de maneira integral, necessita 

ter garantidos os seus direitos enquanto tal. Assim, o desenvolvimento da autonomia 

se faz fundamental, visto que uma criança autônoma possui potencialidades reais de 

exercer sua criticidade, criatividade, entre outros.  

Nesse sentido, a educação deve se pautar na autonomia da criança, 

significando entendê-la como um ser que possui vontade própria, capacidade e 

competência necessária para elaborar diferentes tipos de conhecimento, dentro de 

suas possibilidades e limitações.  

A autonomia da criança é vista como a capacidade de tomar 

decisões por si próprias, e de se conduzir sem descartar as regras impostas, valores 

e perspectivas do outro nas relações que estabelecem em ambientes escolares.  

Para que essa situação possa ser efetivada, o educador deve envolver o educando 

na construção de uma moralidade autônoma. Assim, cada criança torna-se 

participante ativa no ambiente social que está inserida, sendo fundamental incluir 

tais aspirações nos currículos escolares. 

Portanto, para que haja o desenvolvimento moral nas crianças é 

necessária uma combinação de fatores internos e externos, unida à participação 

ativa do sujeito inserido neste processo. Além disso, é preciso considerar que a 

escola está sempre produzindo e/ou reproduzindo valores. 

Meu interesse inicial por este tema surgiu no ano de 2010 quando 

presenciei uma situação que despertou em mim o desejo de desenvolver este 

trabalho. A filha de uma amiga estudava em uma escola onde havia a disciplina de 

Ensino Religioso, numa conversa com mesma, percebi que as discussões das aulas 

sempre eram pautadas em temáticas que envolviam discursos prontos e conceitos 

que não admitiam outras interpretações e/ou opiniões. Entretanto, com o passar do 

tempo, a escola começou a rever sua postura diante de uma prática que só 

focalizava questões religiosas. A partir daquele momento, então, a disciplina passou 

a considerar temas que estavam ligados à ética, à moral e à cidadania, bem como o 

respeito às diferenças culturais e sociais presentes no cotidiano da vida de todos os 

sujeitos.  

Foi com base nessa situação que surgiu o interesse em me 

aprofundar nesta temática. Assim, o objetivo geral deste trabalho de conclusão de 
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curso é compreender o ambiente sociomoral de salas de aula de uma escola de 

ensino fundamental de Londrina, construído nas relações interindividuais entre 

professores e alunos, já que, o conhecimento de como se dá o desenvolvimento da 

autonomia dos sujeitos em relação com o ambiente sociomoral na escola é 

fundamental, na medida em que se acredita na função da mesma enquanto 

promotora de relações de cooperação, reciprocidade e autonomia dos nossos 

estudantes.  

Este trabalho permitirá ainda uma melhor compreensão do papel da 

escola e em especial das salas de aula enquanto ambientes sociomorais conforme 

descritos por Rheta DeVries e Betty Zan e a importância do desenvolvimento da 

autonomia e dos ambientes cooperativos com relação aos ambientes sociomorais. 

Especificamente este trabalho pretende identificar como estão constituídas as salas 

de aulas observadas com relação aos ambientes sociomorais. Como decorrência, os 

resultados possibilitarão um olhar mais próximo para a escola e o educador, já que 

estes são responsáveis por propiciar e promover o desenvolvimento da autonomia 

das crianças em relação ao ambiente sociomoral da escola, sobretudo, da sala de 

aula, no que se refere à relação professor-aluno. 

 Sendo assim, no capítulo a seguir, será apresentado como se dá o 

desenvolvimento moral da criança na perspectiva de Jean Piaget. No terceiro 

capítulo, o conceito desenvolvido por Rheta DeVries e Betty Zan de sala de aula 

como ambientes sociomorais. No quarto capítulo, a metodologia, no quinto 

resultados e considerações finais.   
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2   O DESENVOLVIMENTO DA MORALIDADE 

 

Com o objetivo de estudar o julgamento moral nas crianças, Piaget 

(1977) observou um grande número de crianças das escolas de Genebra e de 

Neuchâtel, no intuito de descobrir o que vem a ser o respeito à regra, do ponto de 

vista da criança e sobre o juízo que esta tem a respeito da moral.  

Para atingir seus objetivos, ele manteve diálogos com elas relativos 

à representação do mundo e à causalidade, analisando as regras do jogo social (o 

jogo de bolinhas e o jogo de amarelinha), para fazer uma análise mais detalhada das 

regras morais.  

Piaget adverte:  

      
Ora, as regras morais, que a criança aprende a respeitar, lhes são 
transmitidas pela maioria dos adultos, isto é, ela as recebe já 
elaboradas, e, quase sempre, nunca elaboradas na medida de suas 
necessidades e de seu interesse, mas de uma vez só pela sucessão 
ininterrupta das gerações adultas anteriores. Daí, a extrema 
dificuldade de uma análise que deveria fazer ponto de partida entre o 
que provém do conteúdo das regras e o que provém do respeito da 
criança pelos seus próprios pais (1977, p.11,12). 
 

Inicialmente, o autor procura saber em que consiste a noção de 

regra através da análise da prática e consciência das regras do jogo para a criança, 

só então se volta para regras morais prescritas pelos adultos, questionando sobre 

fatos morais como os desajeitamentos, o roubo e a mentira, fontes essas de grandes 

preocupações morais infantis devidas à própria coação adulta. Finalmente, trata das 

relações das crianças entre si bem como das noções de justiça para apreensão do 

significado de tais relações. 

De acordo com Piaget (1977, p.11) “toda moral consiste num 

sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito 

que o indivíduo adquire por essas regras”, ou seja, esta moralidade é um sistema de 

regras adotada culturalmente em que o mais importante não é possuir esse ou 

aquele valor, moral, mas sim o motivo pelo qual aceitamos esse valor. O autor 

destaca que é possível estudar, por meio da regra dos jogos, dois grupos de 

fenômenos: 
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 1º A prática das regras, isto é, a maneira pela qual as crianças de 
diferentes idades as aplicam efetivamente. 2º A consciência da regra, 
isto é, a maneira pela qual às crianças de diferentes idades se 
apresentam o caráter obrigatório, sagrado ou decisório, a 
heteronomia ou a autonomia inerente às regras do jogo (p.12 grifo 
original). 
 

Ao longo do processo de socialização é importante que a criança 

seja capaz de internalizar as regras e valores morais que regem a sociedade. Esse 

processo é responsável pelo desenvolvimento de mecanismos de controle e 

regulação do comportamento da mesma, os quais são necessários para o convívio 

em sociedade.       

A criança pequena entende as regras de acordo com o seu nível 

intelectual e sua experiência através da convivência, dentro da família, da escola, da 

vizinhança, etc. No ambiente familiar, ela aprende as regras privadas do grupo 

familiar. Não é sempre que as regras privadas coincidem com as regras do espaço 

público. Por exemplo, cada família tem suas próprias regras: na hora da refeição, 

pode-se comer com o prato na frente da TV, dentro do quarto, individualmente, a 

qualquer hora que se sinta fome, na mesa com os outros, lendo o jornal, etc. 

Já no âmbito público, as regras à mesa são diferentes. Portanto, os 

comportamentos sociais, via de regra, não se aprendem somente em casa. É no 

ambiente escolar que a criança convive com seus iguais, hierarquicamente falando. 

E, para que esse grupo maior e de direitos iguais possa conviver bem, é preciso 

combinar e negociar as regras a serem seguidas. É, justamente, nessa negociação 

que começa a aprendizagem sociomoral. Apesar dos diferentes ambientes 

frequentados pela criança, Piaget (1977) entendeu que a evolução da moralidade 

deveria ser pesquisada a partir do respeito que a criança tem pela regra, e que esta 

poderia ser investigada por meio dos jogos infantis, em especial, o jogo de bolinha 

de gude.  

Para o autor, as regras representam uma das características mais 

importantes da vida em sociedade. Ele investigou como as crianças evoluem de uma 

relação marcada pela coação do adulto (relações heterônomas) para relações de 

cooperação, de autonomia (moralidade do autogoverno). “O respeito às regras é 

aprendido pelas crianças sob a influência dos adultos, que as transmitem e impõem 

prontas, [...] também as assimilam por meio dos jogos sociais coletivos com outras 
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crianças [...] estabelecendo assim, a condição para o jogo regrado” (FERREIRA, 

1999, P.20).    

Piaget, em suas pesquisas revelou que há quatro estágios 

sucessivos, com relação à prática de regras:  

No primeiro estágio a criança ao manusear as bolinhas não tem 

noção de regras, nessa fase em que se encontra é naturalmente motora, pois 

apenas movimenta as bolinhas em função da sua vontade e prazer, não há uma 

finalidade. 

No segundo estágio (2 a 5 anos), denominado egocêntrico, a criança 

é focada apenas no seu próprio ponto de vista, mesmo sendo dominada por um 

conjunto de regras advindas dos mais velhos. Ao jogar, não tem a preocupação de 

ganhar e nem seguir nenhum esquema, mas apenas de imitar os outros e ao fazer 

isto se convence de que já sabe as regras.       

No terceiro estágio, o da cooperação nascente, (7 a 8 anos), o da 

consciência da regra, as crianças começam a desenvolver uma consciência mais 

clara das regras. As mesmas precisam ser respeitadas, as crianças exigem que haja 

um consenso entre os companheiros, embora, quando consultadas individualmente, 

elas dão informações diferentes sobre as regras. A criança sente a necessidade de 

disputar com outros, por isso, se submetem as regras comuns para saber quem será 

o campeão, seguem aos que sabem mais para um melhor entendimento mútuo para 

com o convívio social. Nesse momento, o jogo deixa de ser apenas egocêntrico para 

ser social. 

O quarto e último estágio (11 a 12 anos) é o da codificação das 

regras, no qual há um interesse nelas e que as mesmas devem ser seguidas sem 

modificações bem como conhecer todos os seus procedimentos. Os meninos do 

quarto estágio apreciam a discussão sobre a constituição e o cumprimento das 

regras.  

Em conclusão, a aquisição e a prática das regras do jogo obedecem 

a leis muito simples e naturais, cujas etapas podem ser definidas da seguinte 

maneira: 1ª) Simples práticas regulares individuais; 2ª) Imitação dos maiores com 

egocentrismo; 3ª) Cooperação; 4ª) Interesse pela regra em si mesma (PIAGET, 

1977, p. 43). 

Quanto à consciência das regras, a evolução se dá de forma 

semelhante, e foi definida por Piaget (1977) em três estágios. O primeiro, no qual a 
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criança ainda não leva em conta a regra, o segundo por volta dos 4/5 anos até 

aproximadamente 9/10 anos, em que a regra ainda é vista como sagrada e imutável, 

e o terceiro, por volta da segunda metade do estágio da cooperação, por volta dos 

11/12 anos, em que a regra é estabelecida pelo consentimento mútuo. 

Todos estes estágios permitem perceber que há uma evolução com 

relação à aquisição, prática e consciência das regras e que estas se tornam 

obrigatórias. Independentemente da idade, há uma pressão sobre a criança, a fim de 

exercer uma regularidade exterior.  

Tognetta e Vinha (2007, p. 56) explicam que é “[...] necessário 

considerar que, na instituição escolar, existem dois tipos de normas: as que são 

negociáveis, em que são realizados contratos “combinados”, e outras que não são 

negociáveis”. 

De acordo com as autoras, as normas não negociáveis são as 

normas gerais da escola, onde os valores morais destas normas são escolhidos, 

refletidos e discutidos coletivamente e tem como princípios norteadores o diálogo, o 

respeito, a justiça, a igualdade. Estas não podem ser mudadas, negociadas, são 

normas necessárias e sua elaboração tem a participação ativa de todos os 

integrantes, as quais devem ser cumpridas por todos os membros que a compõem. 

Tognetta e Vinha (2007, p. 11), afirmam que: 

 
[…] 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 assembleias, visando, 
principalmente, ao desenvolvimento da autonomia moral e ao 
favorecimento do diálogo como forma de resolver os conflitos. 
 

    
Há regras que são negociadas, em que são realizados contratos 

("combinados") que foram mencionadas acima e outras que não são negociáveis. As 

regras não negociáveis são apenas refletidas e explicitadas quando for preciso, não 

necessitando ser discutidas ou elaboradas por todos. Macedo (1996) ressalta aos 

educadores a importância de haver regras que são obrigatórias para as crianças, ou 

leis como as classifica. Nem tudo pode ou deve ser combinado, como por exemplo, 

as regras de boa saúde: o escovar os dentes, não é e nem pode ser, um 

“combinado”, pois é uma lei de boa saúde. O que pode ser feito ao colocar esse tipo 

de regra, é dar liberdade para que a criança de escolha dentro das possibilidades e 
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limitações ("Crianças, vocês preferem brincar na sombra ou preferem passar o 

protetor e brincar no sol e na água?"), mesmo sabendo que ambas as opções 

desagradam a criança. Ao transformar uma limitação em uma escolha está sendo 

oferecido à criança pelo menos uma possibilidade de tomada de decisão. Para 

Macedo (1996), "as regras de boa saúde, bom estudo, boa convivência social, são 

obrigatórias na medida em que valorizam o ideal de uma função. Mas, se a 

interpretarmos como simples e puros combinados encontramos um certo 

‘democratismo’ que confunde tanto as crianças quanto os adultos".  

De acordo com Ferreira (1999), as pesquisas realizadas por Piaget, 

permitiram a ele concluir que a regra coletiva no inicio se configura como algo 

externo ao indivíduo, para aos poucos tornar-se interior e regulada pela consciência 

autônoma. Esta evolução está diretamente relacionada tanto ao estágio de 

desenvolvimento no qual a criança se encontra, quanto ao ambiente que está 

inserido. Um ambiente coercitivo dificulta a superação da heteronomia, enquanto 

que um cooperativo facilita e promove a autonomia. 

Para Piaget o desenvolvimento moral é divido em três fases, 

(anomia, heteronomia e autonomia). Mostra que a criança nasce na anomia, ou seja, 

não existem regras e normas, em que o bebê não sabe o que deve ou não ser feito, 

muito menos quanto às regras da sociedade em que vive. E que só mais tarde no 

ambiente em que a criança interage é que começa a perceber os outros e a si 

mesma, bem como, coisas que podem ser feitas,  

Na medida em que a criança cresce ela percebe que o mundo tem 

suas regras, neste momento ela se torna heterônoma, pois passa a ser governada 

pelos adultos. A criança já tem noção do certo e do errado, porém são os adultos e 

os mais velhos que as definem, podendo a partir daí serem comandadas pelos 

outros. Neste ponto a criança necessita das regras para sentirem-se protegidas, a 

fim de priorizar suas vontades.  

A criança quando adquire consciência moral, passa a ter autonomia, 

ao tomar decisão leva em consideração o ponto de vista do outro, na ausência dos 

adultos seus deveres são cumpridos, e a responsabilidade pelos seus atos é 

proporcional a intenção e não apenas pelas consequências do ato. 

 

  



 15 

 Piaget (1977), em seus estudos, estabeleceu a existência de dois 

processos distintos em relação à gênese dos julgamentos morais infantis:  

 

De um lado, a coação do mais velho ou do adulto, longe de abolir a 
mentalidade e a conduta egocêntrica, pareceu-nos combinar-se 
facilmente com elas, para resultar numa noção completamente 
exterior e realista da regra, sem ação eficaz sobre a prática em si 
mesma. Por outro lado, a cooperação pareceu-nos reprimir, ao 
mesmo tempo, o egocentrismo prático e a mística da coação, para 
resultar numa aplicação efetiva, assim como numa noção 
interiorizada e compreensiva da regra. (p. 142). 
 

O primeiro destes processos, de acordo com Piaget (1977, p. 170, 

171), “é a coação moral do adulto, que resulta na heteronomia ou realismo moral, 

em que há uma relação de submissão ao poder, ou seja, a moral do dever”. A 

criança obedece ao adulto e o respeita considerando as ordens e punições que são 

impostas. Para ela são as pessoas com autoridade e mais velhas que sabem o que 

é bom ou ruim, esta afirmação reforça a heteronomia. As crianças imitam as regras 

criadas pelos adultos que são estabelecidas a partir do exterior como um sistema de 

regras obrigatórias e que não podem ser mudadas.   

De acordo com Menin (1996),  

 
Na coação, o “grande” impõe ao pequeno o que este deve fazer e 
fornece consequências positivas ou negativas, conforme suas ordens 
sejam seguidas ou não. O pequeno obedece por medo, afeto; ele se 
molda ao grande, ele o imita. Assim é que as crianças pequenas não 
só aprendem a “fazer o que devem”, mas se tornam iguais a quem 
lhes manda. Tornam-se caricaturas de pais, professores, de 
chefes..., reproduzindo por aí suas ordens, seus valores, seus 

julgamentos... (p.51). 
 
Esta proposição nos conduz ao papel da escola e da família na vida 

das crianças, aquelas que estabelecem relações de coação mantêm a criança 

sempre obedecendo ao outro e segue sendo heterônoma. Os que propiciam 

relações de cooperação fortalecem o desenvolvimento moral de fato.  

Ainda segundo Menin (1996, p.40), “Heteronomia significa ser 

governado por outros, fora de nós; e significa que quando não houver outros a nos 

mandar, ameaçar, punir podemos ficar ‘’sem governo’’ e assim fazermos tudo o que 

der na telha”! A autora afirma, também, que: 

 

 



 16 

 As crianças são heterônomas quando fazem uso imitativo das 
regras, e quando as consideram sagradas, pois vindas da tradição e 
imutáveis... E as crianças são autônomas quando fazem uso racional 
e social das regras, e quando as consideram produtos do e para o 
grupo. (p. 46).  
 
 

No segundo aspecto, Vinha (1999, p. 17) diz com relação à 

construção do julgamento moral é o da cooperação, que resulta na autonomia. 

Quando se leva em consideração o outro antes de tomar uma decisão, ou seja, a 

moral do bem, a criança passa a perceber que seu ponto de vista também pode ser 

levado em consideração, deixando de lado o respeito unilateral para adotar o 

respeito mútuo nas relações estabelecidas no dia a dia com seus colegas e com os 

adultos que a cercam.  

De acordo com Araújo (2001, p.3) a cooperação abre, então, novos 

caminhos para a criança, tornando-se fonte de transformações no pensamento 

infantil e permitindo uma maior consciência das atividades intelectuais. De toda essa 

discussão depreende-se a importância que pode ser atribuída à cooperação, como 

processo e como procedimento, para o desenvolvimento infantil.   
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3 A SALA DE AULA: UM AMBIENTE SOCIOMORAL 

 

De acordo com Araújo (2001), a escola é um local privilegiado para a 

criança conviver com crianças da mesma faixa etária, na qual possa estabelecer e 

manter relações que não impliquem autoridade ou relações de coação, já que se 

caracterizam como condição importante para relações de cooperação, embora a 

coação também ocorra entre crianças. Sabemos que não é possível estabelecer um 

ambiente escolar sem a autoridade do adulto, porém esta condição pode ser 

minimizada consideravelmente nas relações adulto/criança, quando as mesmas são 

pautadas não apenas no respeito unilateral, do aluno para o professor, mas 

principalmente em respeito mútuo, possibilitando à criança perceber-se como agente 

que pode participar da organização e constituição de regras e de algumas decisões 

na sala de aula, tendo ainda oportunidade de trabalhos em grupo, essenciais para o 

desenvolvimento da cooperação.  

A sala de aula é, portanto, um ambiente que pode ser promotor de 

autonomia, na medida em que se tornem ambientes cooperativos, onde prevaleça o 

respeito mútuo, e com um professor com a consciência de que a opressão e os 

controles coercitivos são rápidos de resultados, porém pouco eficazes para 

desenvolver cidadãos autônomos e capazes. 

Com relação a respeito, Piaget (1994) o classifica em dois níveis, 

unilateral, que implica em desigualdade entre aquele que respeita e aquele que é 

respeitado: é o respeito do pequeno pelo grande, da criança pelo adulto, do caçula 

pelo irmão mais velho. Este respeito implica em uma coação inevitável do superior 

sobre o inferior e é característico de uma primeira forma de relação social, chamada 

de relação de coação. Há também o respeito mútuo, em que os indivíduos que estão 

em contato se consideram como iguais e se respeitam reciprocamente, 

caracterizando uma relação sem coação, chamada de relação de cooperação. O 

respeito unilateral em conjunto com a relação de coação moral conduz ao 

sentimento de dever, enquanto que o resultado do respeito unilateral com a relação 

de cooperação pode ser caracterizado de sentimento do bem, fazendo com que o 

ideal de reciprocidade torne-se inteiramente autônomo. Este respeito parece explicar 

a existência de duas morais frequentemente observada em crianças que aceitam as 
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regras dos mais velhos por respeito unilateral e a assimilam a um dever prescrito 

pelo próprio adulto.   

 

 3.1 CONCEITO DE “SALAS DE AULA MORAIS”  

 

De acordo com DeVries e Zan (1998) as salas de aula são 

consideradas ambientes sócio-morais, nas quais, por meio da interação professor e 

aluno e aluno-aluno, se dá o desenvolvimento das crianças. Para as autoras, “O 

Ambiente Sociomoral é toda a rede de relações interpessoais que forma a 

experiência escolar da criança” (p.17). Nas relações que se dão na sala de aula, 

deve-se levar em conta não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas, também, a 

forma como as questões relativas à disciplina e às regras são abordadas. Sendo 

assim, as classes morais caracterizam-se por um determinado tipo de ambiente, 

dependendo da forma como estas interações acontecem. 

Baseadas em pesquisas sobre interações professor-aluno, em três 

salas de aula de jardim de infância, em escolas urbanas e públicas para crianças de 

famílias de baixa renda, as autoras descreveram três ambientes sócios morais 

diferentes, que ilustram paradigmas didáticos conflitantes (DEVRIES e ZAN, p. 14, 

1998). Elas apresentaram, de forma mais detalhada, as experiências sociomorais 

das crianças nas diferentes salas de aulas, desde a vivência destas em relação à 

professora, à aritmética e ao programa, bem como em relação aos colegas. Diante 

disso, elas classificam cada ambiente de acordo com o tom emocional de cada 

classe, levantando questões que envolvem os possíveis efeitos dos três ambientes 

sociomorais sobre as crianças.  

A interação que ocorre entre professores e alunos é classificada por 

DeVries e Zan (1998) a partir da forma de organização dos espaços educacionais. 

Baseadas na análise de tal parceria, as autoras apresentaram três modelos de salas 

de aulas, assim designados: 1ª) Campo de Treino de Recrutas; 2ª) Comunidade; 3ª) 

Fábrica, para definir o que compreendem por salas de aula morais, ou ambientes 

propiciadores do desenvolvimento infantil. A seguir, apresentamos os três modelos 

descritos pelas autoras.  

Quando o ambiente sociomoral é de pressão por obediência à 

professora, a mesma é considerada como uma Sargenta Instrutora, não só com 

relação às disciplinas, mas também, no sentido de corrigir a postura das crianças e 
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como estas devem se portar. Ao regular, de forma contínua, a prática dos alunos, a 

professora retira das crianças a possibilidade de aprenderem a ter autocontrole 

sobre suas ações e diminui a possibilidade de desenvolverem a autonomia, também 

faz uso de métodos mecânicos e de memorização (DEVRIES e ZAN, 1998). 

Mostra autoridade para dominar os alunos, como por exemplo, 

quando cria um jogo (adição), com as suas próprias regras. Usa de elogios quando a 

criança responde corretamente e de punições e ameaças toda vez que a criança 

responde um exercício errado, tornando-as dependentes da educadora, que passa a 

orientar quase todas as decisões e ações dos alunos, tornando-os cada vez mais 

heterônomos. As necessidades emocionais e físicas das crianças nem sempre são 

atendidas. Até a ida ao toalete só é permitida em horários pré-estabelecidos pela 

escola (DEVRIES e ZAN, 1998). 

A sala acima descrita é denominada por DeVries e Zan (1998) como 

Campo de Treino de Recrutas. A seguir apresentamos, de acordo com as autoras, o 

exemplo deste tipo de ambiente, em uma situação concreta de sala de aula com 22 

alunos sentados em carteiras enfileiradas.  A professora está em pé, posicionada de 

frente para a turma, falando num tom alto e impositivo. Também demonstra pouca 

paciência com os alunos ao ensinar aritmética, gritando e apontando o dedo para as 

crianças. A seguir, um fragmento da aula:  

 

Três, 6, vamos (enquanto a professora bate palmas uma vez para 
cada número, tanto ela quanto as crianças recitam em uníssono). 
Três, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Múltiplos de 5, até 100. Vamos. 
Cinco, 10... 100. Múltiplos de 10 até 100... Boa contagem entre as 
fileiras 2 e 4. Excelente trabalho.  Boa contagem para os múltiplos de 
3 e 5. Vamos resolver alguns problemas agora. Os que não 
terminaram essa parte do trabalho hoje, vão se dar mal agora (p.18)! 
 
  

O professor tem uma postura autoritária na qual acaba por inibir a 

construção da personalidade moral autônoma das crianças, impõe e faz cumprir 

rigidamente as regras. Estimula a competição, ao invés do senso de comunidade. O 

ambiente sociomoral geral desta sala de aula é coercitivo, cheio de regras 

autoritárias, propicia alunos inseguros, sem autonomia, que podem reagir com 

passividade, raiva ou dissimulação, por não entenderem as crenças e os valores das 

regras que lhe são impostas, criando um isolamento social. Neste ambiente de 

coerção, as crianças ficam limitadas, deixam de transparecer sua personalidade, 
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sentimentos e interesses, a fim de satisfazerem as vontades da professora, ou seja, 

para não sofrerem punições.   

A visão que se tem desta professora é de uma “Sargenta Instrutora”, 

onde o ambiente sociomoral é visto como um “Campo de treinamento para recrutas 

acadêmicos” (DEVRIES e ZAN, 1998, p. 18). 

No segundo modelo de ambiente de aula descrito pelas autoras, se 

destaca um ambiente sociomoral de respeito entre professor e aluno. Este ambiente 

caracteriza-se como uma comunidade, em que a professora valoriza as ideias das 

crianças, estimula as mesmas a se expressarem e socializarem sentimentos e 

conhecimentos com os demais colegas e cria um clima de empatia, identificando-se 

com expectativas e desejos das mesmas. Também procura destacar o senso de 

justiça, nas relações interpessoais e sua importância para o contexto educacional. 

Neste ambiente construtivista, no qual o professor tem uma postura 

diferenciada, a criança é beneficiada, pois permite que as mesmas pensem e tomem 

decisões sobre as regras, bem como construções coletivas, na medida em que ficam 

claras as relações estabelecidas ali, comunitárias e harmoniosas.  

Nesta sala de aula é comum perceber o professor utilizando-se de 

estratégias persuasivas, no sentido de orientar as razões das regras, oferecendo 

opções e encorajando a criança na construção de um pensamento autônomo e 

favorecendo o desenvolvimento de suas habilidades/potencialidades. Neste 

contexto, o educador evita ameaças e punições. Nas atividades desenvolvidas, o 

professor estimula a criança a solucionar problemas relativos tanto ao conteúdo que 

estão estudando, quanto em função das relações interpessoais, desafiando-as a 

encontrarem novas alternativas e soluções frente às mais diferentes situações que 

acontecem na sala de aula.  

O currículo integrado deste contexto permite a interação entre 

aluno/aluno e aluno/professor, de forma que consigam, gradativamente, construir 

uma aprendizagem efetivamente significativa.  De acordo com DeVries e Zan (1998) 

uma dinâmica de aula que pode representar bem o contexto de comunidade é 

apresentada a seguir. Em uma sala com 20 crianças de pré-escola, sentadas em 

círculo sobre um tapete. A professora diz com um tom de preocupação: “A mãe de M 

traria o lanche hoje, mas ela não chegou a tempo e então ficou para amanhã, a 

única coisa que temos para comer aqui são algumas caixinhas de passas de uva, 

mas não temos o suficiente para darmos a cada pessoa uma caixa inteira.” (p.19).  
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A partir da situação problema exposta acima, a professora pede que 

as crianças busquem alternativas para solucionar tal situação. A seguir, as crianças 

começam a ter ideias de como dividir as uvas, e a professora também participa, 

elogiando algumas sugestões, fazendo perguntas, instigando-as a pensarem nas 

possíveis soluções em cooperação com as outras crianças. Esta professora é vista 

como uma “Mentora” amigável e o ambiente sociomoral da sala é definido como o de 

uma “Comunidade”.  

O terceiro ambiente sociomoral descrito por DeVries e Zan (1998), 

foi denominado de a “Fábrica”, no qual o ambiente é de pressão, voltado à produção 

obediente do trabalho. As crianças se sentem inseguras, e, com isso, passam a ter 

um vínculo de dependência para com a professora (Gerente), que fala calmamente 

(tom positivo) com as crianças, mas de certa forma distante. A Gerente exerce um 

controle rígido, tirando a oportunidade das crianças desenvolverem sua autonomia. 

Esta sala é apresentada da seguinte maneira: 20 crianças de pré-

escola sentadas em fileiras sobre um tapete. A professora está de pé, junto ao 

quadro negro, em frente às crianças. Com uma fala mansa, porém séria, pede que 

as crianças coloquem um “zíper” na boca para que possam prestar atenção. Um 

aluno pede para beber água, entretanto, a professora diz que não, exigindo que ele 

se sentasse.  

Apesar de sofrerem pressão por parte da mesma, não é um 

ambiente tão negativo quanto o Campo de treinamento, nem tão positivo quanto a 

Comunidade. As crianças obedecem naturalmente e são mais dóceis do que as do 

Campo de Treinamento. Ao explicar o exercício de matemática (subtração), a 

professora deixa as crianças confusas e acaba por não verificar se todas as crianças 

compreenderam e parte para outro exercício.  

Que consequências este tipo de relações podem ter sobre o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças? De acordo com as pesquisadoras, 

em função de investigações realizadas, as crianças podem desenvolver sentimentos 

de impotência, ansiedade e fracasso no processo de aprendizagem. 

Segundo DEVRIES e ZAN (1998) mesmo com pouca idade, as 

crianças podem aprender questões morais, pois o nível de entendimento 

interpessoal depende mais das experiências que vivenciam do que da idade. As 

crianças constroem seu senso de moral a partir das experiências da vida cotidiana, 
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desde pequenas, com os adultos, colegas de escola, ou mesmo em situações 

conflitantes no contexto em que vivem. 

 
Quando o professor centra-se na transmissão unilateral, também 
comunica lições sobre relações humanas. Por outro lado, atitudes 
autoritárias ocorridas no cenário “campo de treinamento” ou 
predominantemente no nível de “fábrica” comprovam a ocorrência de 
comportamentos de rebeldia, conformismo e dissimulação. O 
conformismo é definido como uma “socialização proveniente do 
ambiente de prisão” (p. 34, 35).  

 
Partindo do princípio de que, na escola, todas as interações entre 

educandos e educadores têm um impacto sobre a experiência e o desenvolvimento 

social e moral das crianças, para garantir a formação de crianças que respeitem e 

cooperem com o próximo, o relacionamento entre professor e aluno deve ser 

pautado no respeito mútuo e possuir uma natureza cooperativa. 

 
Tabela1: Modelo de “Salas de Aulas Morais”, Segundo DeVries e Zan (1998) 
SALAS DESCRIÇÃO DE AMBIENTES SOCIOMORAIS 

1 O ambiente sociomoral é de pressão por obediência, o que por sua vez, 
gera raiva e ansiedade. A professora é considerada Sargenta-instrutora. 
Predomina um clima onde há ameaças constantes, a professora autoritária 
demonstra uma regulagem contínua, na qual se centra em um 
condicionamento por elogios, as respostas corretas, ameaças e punições 
em desvios no comportamento por ela estabelecido é esperado. As 
necessidades físicas e emocionais geralmente não são atendidas. Neste 
ambiente constantemente se promove a competição em detrimento da 
cooperação e da autorregulagem autônoma das crianças. 
 

2 O ambiente sociomoral é de respeito. A professora (Mentora) consulta as 
crianças para resolver os conflitos e a justiça é o objetivo na interação das 
mesmas. Não há ameaças nem punições por parte da professora. Suas 
interações com as crianças surgem por meio de estratégias persuasivas 
(oferece opções, encoraja a geração de ideias, lembra as razões para as 
regras...), o que tendem para a cooperação. 
 
Os conflitos são vistos como oportunidade de descentração de si mesmo, 

num processo autorregulador, o que gera ambiente de afetividade e humor. 
 

3 O ambiente sociomoral é de pressão voltada à produção obediente do 
trabalho. As crianças sentem insegurança e possuem vínculo de 
dependência da professora (Gerente), que fala calmamente com as 
crianças, mas de maneira distante. O controle é rígido como na sala 1, mas 
o clima é mais positivo que na sala 1, mas não tão positivo como na sala 2. 
 
As crianças têm em menor grau que a sala 2 momentos para 
autorregulação, pois o que prevalecem são os interesses e a personalidade 
da professora autoritária.  

Fonte: Adaptado de DeVries e Zan (1998, p. 20-30)  
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 Quando o ambiente é cooperativo, as crianças sabem que podem 

interferir na realidade imediata tomando iniciativas, demonstrando seus desejos. “A 

criança capaz de exercer sua vontade constrói gradualmente um sistema estável de 

sentimentos morais, sociais e intelectuais, interesses e valores”. (DEVRIES e ZAN, 

1998, p. 59). Crianças morais são aquelas que não seguem regras simplesmente por 

obediência a uma autoridade. Possuem bons traços de caráter como a honestidade, 

generosidade ou que possui bons hábitos de educação. Crianças morais são 

aquelas que “[...] enfrentam questões que fazem parte de sua vida. Elas formam 

suas próprias opiniões e ouvem as opiniões dos outros. Constroem seu senso de 

moral a partir das experiências da vida cotidiana” (DEVRIES e ZAN, 1998, p. 38). 

Portanto, por parte dos educadores é de suma importância estimular 

interações entre as crianças, além de estarem atentos à qualidade dessas relações. 

“Nas salas de aula onde as interações entre as crianças são encorajadas, o 

relacionamento entre os colegas exerce um papel importante no ambiente 

sociomoral” (DEVRIES e ZAN, 1998, p.60). Como já dito, este ambiente é definido 

pelas autoras como toda a rede de relações interpessoais que permeiam todos os 

aspectos da experiência da criança na escola, tendo impacto sobre seu 

desenvolvimento moral e social podendo tanto impedi-lo, dificultá-lo, bem como 

promovê-lo.  

É na sala de aula que os educadores devem trabalhar as relações 

interpessoais no sentido construtivista, pois o objetivo deste “[...] é que as crianças 

construam equilíbrio emocional e capacidades de enfrentamento, entendimento 

interpessoal e valores sociais e morais.” (DEVRIES e ZAN, 1998, p. 81). 

A maneira como um professor trabalha, incentivando ou não a 

interação entre colegas, pode promover ou não o desenvolvimento sociomoral das 

crianças, seja ele também baseado nas relações com os colegas e demais 

funcionários da escola, podendo influenciar o desenvolvimento moral dos alunos. O 

ambiente sociomoral da escola é formado, principalmente, do relacionamento adulto 

criança, o qual pode ser baseado no autoritarismo ou no respeito. Assim, 

entendemos o respeito com sentimento primordial nas relações sociais para 

aquisição do raciocínio moral pelas crianças.   

DeVries e Zan (1998, p.35), por meio de seus estudos realizados 

nas três salas de pré-escola com ambientes diferentes, observaram que programas 
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muito acadêmicos voltados para o conteúdo e centrados no professor, podem 

dificultar o desenvolvimento do entendimento interpessoal e da competência 

sociomoral das crianças. Descrevem que o ambiente sociomoral deve ser visto como 

um currículo implícito formado por normas e valores embutidos na estrutura social 

das escolas, especialmente aqueles relacionados à disciplina e que alguns 

professores desconhecem esse tipo de currículo por não estarem conscientes do 

ambiente sociomoral que a sala oferece e o quanto é importante para o 

desenvolvimento da criança.  

Muitas vezes o professor se preocupa em fazer com que as crianças 

sejam obedientes e comportadas a fim de tornarem o ambiente educacional “mais 

adequado para o trabalho escolar”, mesmo que para isso prevaleça o autoritarismo e 

a coerção. 

A educação deve se pautar na autonomia da criança significando 

entendê-la como seres com vontade própria, capazes, competentes para elaborar 

conhecimentos e, dentro das suas possibilidades e limitações, interferir no meio em 

que vivem. Desta forma, a autonomia da criança é vista como a capacidade de 

tomar decisões por si próprias e de se conduzir sem descartar as regras, valores e 

perspectivas do outro nas relações que se estabelecem em ambientes em 

ambientes escolares.       

O educador deverá desafiar o educando na construção de uma 

moralidade autônoma, assim, cada criança torna-se participante ativa no ambiente 

social que está inserida. A educação moral deverá ser incluída nos currículos 

escolares para dar uma melhor direção e sentido aos alunos. Portanto, para que 

haja o desenvolvimento moral nas crianças é necessário uma combinação de fatores 

internos e externos unida à participação ativa do sujeito. Além disso, é preciso 

considerar que a escola está sempre produzindo ou reproduzindo valores.  

Nessa perspectiva DeVries e Zan (1998) afirmam que: 

 
A escola influencia o desenvolvimento social e moral quer pretenda 
fazer isso ou não. Os professores comunicam continuamente 
mensagens sociais e morais enquanto dissertam para as crianças 
sobre regras e comportamentos e enquanto ministram sanções para 
o comportamento das crianças. Portanto, a escola ou a creche não 
são e não podem ser livres de valores ou neutros quanto a esses. 
Por bem ou mal, os professores estão engajados na educação social 
e moral (p. 35). 
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4  METODOLOGIA 
 

Este estudo possui caráter qualitativo, na medida em traz que 

respaldos teóricos juntamente com a observação em campo e o levantamento de 

dados. O procedimento metodológico considerado mais adequado à investigação 

proposta, conforme os objetivos é o estudo do tipo etnográfico, pois o mesmo facilita 

uma descrição qualitativa das relações que se dão na sala de aula.  

André (1995) por meio de estudos revela a pertinência da 

perspectiva etnográfica para estudos no cotidiano da sala de aula. O contato direto 

do pesquisador com a realidade observada, possibilita um olhar mais acurado e uma 

reconstrução das relações e dos processos que permeiam a sala de aula.  

Não há modificação do ambiente natural dos participantes de acordo 

com André: os eventos, as pessoas, as situações são observados em sua 

manifestação cotidiana. Os dados coletados numa situação de campo é, pois, uma 

importante característica da pesquisa etnográfica. O pesquisador se aproxima das 

pessoas e com elas mantém um contato direto por meio de entrevistas, conversas, 

enquetes. Registra, em seu diário de campo, descrição de pessoas, eventos e 

situações interessantes; opiniões e falas de diferentes sujeitos; tempo de duração de 

atividades; representações gráficas de ambientes (1995, p.27). 

 

 

4.1 PARTICIPANTES 

 

Neste trabalho, a fonte direta foi o próprio ambiente da sala de aula. 

Foram observadas três salas de aula de primeiro ano, a sala um com 26 crianças de 

6/7/8 anos, a sala dois com 23 e a sala três com 24, bem como, suas respectivas 

professoras. Estas turmas funcionavam no período vespertino de uma escola de 

ensino fundamental da rede municipal de Londrina e foi escolhida por critério de 

conveniência.  
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4.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E REGISTRO DOS DADOS 

 

No presente trabalho, sobre o ambiente sociomoral na sala de aula, 

os dados foram coletados por meio de observações e relato cursivo. Com o objetivo 

de se familiarizar e dessensibilizar com relação à presença da pesquisadora foram 

realizadas duas observações durante quatro horas em cada uma das salas, no 

período de duas semanas sem nenhuma anotação. Nas semanas seguintes foram 

realizadas duas observações em cada uma das salas, em dias alternados, com 

duração de quatro horas cada uma. Foi anotado o máximo possível do processo de 

interação professor e alunos. As observações possibilitaram classificar o ambiente 

sociomoral predominante nestes espaços, de acordo com a classificação de Retha 

DeVries e Betty Zan (1998), a partir das relações entre professor-aluno.  

 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Foi efetuada a análise dos dados que compunham os protocolos que 

permitiram identificar os episódios a analisar. O procedimento de análise dos dados 

permitiu a construção, conforme apontada pela obra de Retha DeVries e Betty Zan 

(1998), de três categorias, divididos em ambientes sociomorais, classificados como 

de fábrica, de campo de treinamento e comunidade, em especial no que se refere às 

relações professor-aluno. 
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5   RESULTADOS  
 

As leituras e observações realizadas durante este estudo foram 

significativas para compreender o processo de construção da autonomia a partir dos 

tipos de relações interpessoais que acontecem no contexto da sala de aula. Não foi 

possível constatar nas salas observadas a existência de regras claras e bem 

definidas. Esta análise foi elaborada a partir de recortes das observações realizadas 

na sala de aula. Foram classificados os ambientes observados de acordo com a 

descrição das autoras Retha DeVries e Betty Zan (1998), dos ambientes 

sociomorais, desta forma, a análise das aulas observadas permitiu constatar que as 

relações coercitivas são as que prevalecem. Na tabela 1 são apresentadas algumas 

falas entre professor e aluno que foram selecionadas e incluídas dentro de cada 

categoria conforma explicadas pelas autoras.  

 
Tabela 2: Recorte de situações da sala de aula          

 Categoria I: Campo de 
Treino de Recrutas 

Categoria II: Fábrica Categoria III: 
Comunidade 

SALA 1 
IR 

Pedro Augusto fica de 
castigo em pé. Eu não 
quero conversa. Olhando 
para frente.  
 

Está torto na mesa 
menino. 

Nós combinamos 
que era pra brincar 
e não gritar. 
 

 Além de estar me 
atrapalhando vai cair e se 
machucar.  

O mais quietinho vai sair 
primeiro. 

 

 Sem conversa estão 
proibidos de brincar. 
 

1,2,3-quando é pra fazer 
silêncio. 

 

SALA 2 
AC 

Eu estou conversando 
com a tia Rosangela, 
vocês são capazes de 
ficarem quietos. Bate 
palmas, diz: meninos e 
chama atenção. 

Pelo amor de Deus 
Rafael. 

Tia posso beber 
água?  
Espera o amigo 
voltar. 

 Vira para a frente, fazer 
silêncio, ficar no seu 
lugar.  

Para de jogar coisas 
Beatriz. 

  

 Pedro se você não 
melhorar você vai na sala 
da diretora com o seu pai 
e a sua mãe.  

Todo lugar tem regras 
para cumprir sobre 
comportamento e caso 
encerrado. 

 

SALA 3 
KE 

 Gabriel que falta de 
educação, mais que coisa 
viu!  

Quando 
terminarem a tarefa 
pode sair pegar um 
livro para ler e sair 
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da sala (ler lá fora). 

  Agora silêncio. Cada um 
faz o seu. 

Quando Maria 
Fernanda termina a 
lição, pede pra 
ajudar o colega. 
Ela diz que pode. 

  Presta atenção! Cruza o 
braço, lápis de escrever 
na mão.  

Você vai desenhar 
da melhor maneira 
possível. Porque 
você sabe 
desenhar. 

Fonte: A autora, 2012. 

 
Nas três salas de aula foram encontradas características dos três 

ambientes sociomorais, predominando o ambiente de campo de treino e o ambiente 

classificado como fábrica. Nas salas 1 e 2 foi possível observar apenas uma 

característica de comunidade, enquanto que as demais situações identificadas foram 

classificadas dentro do ambiente de campo de treino de recrutas e de fábrica. Na 

sala 3 foi observado algumas situações de um ambiente sociomoral que se aproxima 

do proposto pelo ambiente de comunidade, Em alguns momentos, a professora 

buscava envolver os alunos, discutia as regras com eles, perguntava: “ o que vocês 

acham?”, demonstrando uma preocupação com o desenvolvimento da autonomia. 

Um fato chamou a atenção da observadora, nos momentos em que a professora 

saía da sala, eles se mantinham em atividade normalmente, sem se deslocarem de 

seus lugares. Observou-se ainda, nas intervenções da professora situações que se 

encaixaram no ambiente de “fábrica”.  

No primeiro ambiente denominado de campo de treino de recrutas, 

prevalece o autoritarismo da professora (sargenta). Há um controle rígido por parte 

da mesma, faz ameaças e pune constantemente as crianças com castigos, no qual 

são obrigadas a ficarem de pé de frente para o quadro negro causando 

constrangimentos às crianças. Além do fato de que perdem o direito de ir para o 

recreio. Não existe diálogo nem troca de ideias entre a professora e os alunos.  

No segundo ambiente, classificado como de fábrica, há uma certa 

autoridade por parte da professora, embora, em alguns momentos ela  permite que 

as crianças se expressem. O ambiente também se configura como coercitivo, porém 

as relações são mais positivas. Fica difícil classificar e diferenciar este ambiente do 

anterior que, em alguns momentos parece bem semelhante. 
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No terceiro ambiente denominado de comunidade, predomina um 

clima de harmonia entre a professora e as crianças. Poucas foram as situações que 

se configuraram como ambiente de comunidade, embora uma característica positiva 

constatada em todas as salas, não há xingamentos nem agressividade entre os 

alunos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho é de suma relevância, pois contribui para as 

informações de professores acrescentando aos seus conhecimentos os conceitos de 

Jean Piaget sobre o Desenvolvimento Moral na Criança. E assim possibilita refletir 

em sua prática como tem relacionado às questões de justiça, moral e punições com 

as crianças de suas salas de aula. 

As regras são fundamentais na vida do ser humano, é por meio 

delas que a criança aprende a desenvolver o juízo moral, e se apropriam do 

conhecimento social, reconhecendo que todos têm direitos e deveres, 

desenvolvendo, assim, o sentimento do dever e do bem. O sujeito aprendendo a 

respeitar as regras estará desenvolvendo a prática do juízo moral que é a disciplina 

e o respeito mútuo.   

DeVries e Zan (1998) afirmam que,  

 
Algum controle das crianças nas salas de aulas, naturalmente, é 
inevitável. Entretanto, quando as crianças são continuamente 
governadas pelos valores, crenças e ideias de outros, elas 
desenvolvem uma submissão (se não uma rebeldia) que pode levar 
ao conformismo irrefletido na vida moral e intelectual. (p. 55). 

 
Mas, o mais importante é que ao proporcionar um ambiente 

sociomoral estaremos auxiliando a formar um indivíduo autônomo, finalidade de toda 

a educação. Este sujeito será ativo moral e intelectualmente, autor da própria 

aprendizagem, numa progressão apenas imaginável no sonho de um educador. 

Para que o professor possa desenvolver a autonomia crítica na 

criança existe a necessidade de uma aula dinâmica em que o aluno tenha 

participação no ensino e aprendizagem, sendo o mediador para que haja 

aprendizagem de maneira interessada e instigadora. De que adianta o professor se 

empenhar em ensinar as crianças como se respeitarem, se não há um ambiente 

próprio para isso, mas se há uma preocupação quanto à construção de um ambiente 

moral e cooperativo, em que as crianças interajam pautadas no repeito, sem pressão 

e coerção, favorecerá para que as crianças tomem decisões por si mesmas e 

assumir responsabilidades com determinadas situações. 

Um dos objetivos da educação moral deve ser o de formar 

personalidades autônomas e aptas a cooperar. E se o professor não introduzir 

atividades pedagógicas, específicas, motivadoras e significativas, além de um 
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ambiente escolar, baseado no respeito mútuo, a escola não cumprirá seu papel de 

formar cidadãos já que isto implica pessoas autônomas.   

Para um convívio escolar pleno, o desenvolvimento do juízo moral é 

essencial. A escola se configura como local privilegiado para isso, já que é um 

espaço onde a criança pode conviver com seus pares sem pressão da autoridade 

dos adultos. Neste convívio, as situações de cooperação se apresentam de forma 

mais tranquila, já que é no convívio social que a moral vai se legitimando e isto 

ocorre quando as relações sociais são pautadas na reciprocidade e no respeito 

mútuo. Um dos objetivos da educação deve ser o de formar personalidades 

autônomas e aptas a cooperar.  

Sendo assim, este trabalho contribuiu para uma visão mais ampla 

sobre as condições ideais para que a escola contribua de fato para a criança libertar-

se do respeito unilateral para com os mais velhos e avance na direção de relações 

baseadas na cooperação, no respeito mútuo, condições fundamentais para uma vida 

em uma sociedade democrática. A escola, portanto, pode e deve ser o local onde as 

crianças tenham possibilidade de trocas, de relações de cooperação, mas para isto, 

é preciso rever suas práticas como ficou evidenciado no resultado das observações 

deste trabalho. Esse é um dos grandes desafios educacionais do nosso tempo.  
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