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"A principal meta da educação é criar 
homens que sejam capazes de fazer 
coisas novas, não simplesmente repetir o 
que outras gerações já fizeram. Homens 
que sejam criadores, inventores, 
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educação é formar mentes que estejam 
em condições de criticar, verificar e não 
aceitar tudo que a elas se propõe." 
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RESUMO 

 

A construção dos valores morais e das regras é algo extremamente importante na 
formação e no desenvolvimento do ser humano. É inquestionável a relevância do 
papel do professor nesse processo de construção moral, que tem início nos 
primeiros anos de vida. A teoria piagetiana apresenta importantes conceitos sobre o 
desenvolvimento moral que permitem embasar discussões sobre possibilidades de 
atuação do professor frente ao processo de construção de regras. Nesse sentido, o 
objetivo deste trabalho foi conhecer as concepções de professores do ensino 
fundamental I acerca do desenvolvimento moral e do trabalho com as regras dentro 
do ambiente escolar. Esta pesquisa, de delineamento qualitativo, utilizou para a 
coleta de dados uma entrevista semi-estruturada, que foi gravada e transcrita com a 
autorização prévia dos participantes. Elaborada especificamente para esta 
investigação, esta entrevista contemplou um roteiro inicial com sete questões 
relativas ao trabalho com as regras em sala e na escola, no que diz respeito à 
elaboração, manutenção e negociação das regras, além de conhecimento dos 
participantes sobre o desenvolvimento moral proposto por Piaget.  Participaram 
deste estudo seis professoras do ensino fundamental I de uma escola particular do 
município de Londrina. Tendo como base o referencial teórico utilizado, os 
resultados apontaram, de maneira geral, um vasto conhecimento dos professores 
sobre a importância do diálogo e de um ambiente em que as relações tenham como 
ponto de partida o respeito como promotores do desenvolvimento moral. Verificou-se 
concordância nas respostas também em relação às regras negociáveis e não 
negociáveis em sala de aula. Observou-se, entretanto, pouco conhecimento sobre 
os conceitos teóricos propostos por Piaget sobre o desenvolvimento moral.  
 
Palavras-chave:  Desenvolvimento moral; Regras; Concepção de professores. 
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1  INTRODUÇÃO 

A temática central que norteia esse trabalho corresponde ao estudo 

sobre o processo de desenvolvimento moral no indivíduo, mais especificamente 

sobre a questão das regras negociáveis e não negociáveis dentro do ambiente 

escolar. Dessa maneira, buscou-se fundamentação nas obras de Jean Piaget, visto 

que o mesmo possui uma vasta produção sobre a formação moral na infância, e de 

pesquisadores que investigam sobre essa temática. 

Vale destacar que este trabalho compartilha a ideia de educação 

como transformadora daqueles envolvidos no processo de ensino/aprendizagem, ao 

qual a construção da moralidade está diretamente relacionada.  

De acordo com Rubem Alves (1994, p. 27-28), 

Educação é isto: o processo pelo qual os nossos corpos vão ficando iguais 
às palavras que nos ensinam. Eu não sou eu: eu sou as palavras que os 
outros plantaram em mim. Como o disse Fernando Pessoa: “Sou o intervalo 
entre o meu desejo e aquilo que os desejos dos outros fizeram de mim”. 
Meu corpo é resultado de um enorme feitiço. E os feiticeiros foram muitos: 
pais, mães, professores, padres, pastores, gutas, líderes políticos, livros, 
TV. Meu corpo é um corpo enfeitiçado: porque o meu corpo aprendeu as 
palavras que lhe foram ditas, ele se esqueceu de outras que, agora 
permanecem mal ditas [...] 

Com base nisso, e considerando a importância da construção de 

valores, normas, deveres e direitos para a convivência social, torna-se necessário o 

estudo sobre a moral no contexto escolar. Nesse sentido, é importante analisar 

como proceder com crianças de várias idades, para que elas possam tentar 

compreender o porquê de seus deveres e direitos na escola. 

Assim, o objetivo deste estudo foi conhecer as concepções de 

professores do ensino fundamental I acerca do desenvolvimento moral e do trabalho 

com as regras dentro do ambiente escolar.  

O trabalho está organizado de forma que, no segundo capítulo, 

apresenta-se aspectos da perspectiva piagetiana sobre o desenvolvimento da 

moralidade e da construção da consciência das regras pela criança. O terceiro 

capítulo descreve a metodologia da pesquisa, que inclui o delineamento do estudo, 

os participantes e os procedimentos de coleta de dados. O quarto capítulo apresenta 

os resultados e discussão e, por fim, são tecidas algumas considerações finais. 
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2  O DESENVOLVIMENTO DA MORALIDADE E A CONSTRUÇÃO D A 

CONSCIÊNCIA DA REGRA SEGUNDO PIAGET  

                          Ao se tratar da moral, pode-se discutir a questão das regras e 

normas, e também analisar as relações que existem entre os indivíduos no exercício 

das mesmas. Isso porque “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” (PIAGET, 1994, p. 23). 

Segundo VINHA (1999), é possível encontrar frequentemente 

notícias que envolvem crianças em atos de desrespeito, violência e delitos. Dessa 

maneira, existe uma preocupação muito grande em entender o que está 

acontecendo com as crianças em relação à educação e aos valores morais. Ainda 

segundo a mesma autora, é necessário analisar o meio em que esta criança está 

inserida, pois é nesse meio que os valores morais são construídos.  

Situações de violência, agressividade, desrespeito e delitos 

costumam ser justificadas de diferentes maneiras. Alguns sujeitos, segundo VINHA 

(1999), atribuem uma grande influência dos meios de comunicação, em especial da 

televisão, que interfere e que justificaria, de certa forma, atitudes de violência e 

desrespeito da criança. Outros motivos de tais comportamentos seriam a 

desintegração na família, a escola e a influência de colegas no dia a dia das 

crianças.  

Para VINHA (1999, p. 01), 

O que está por trás dessas alegações, é a visão de que o indivíduo 
simplesmente internaliza as influências do meio, tem um papel passivo, 
impotente diante do meio em que vive, e não é isso que ocorre. Piaget, um 
grande psicólogo suíço, mostra-nos que o sujeito tem um papel ativo na 
construção dos valores, das normas de conduta. Há uma interação, isto é, 
um caminho de ida-e-volta, com o indivíduo atuando sobre o meio e o meio 
sobre ele, e não simplesmente a internalização pura desse ambiente. O 
indivíduo é ativo na construção de seu desenvolvimento. Na realidade, não 
é apenas um ou outro fator isolado (família, traços de personalidade, escola, 
amigos, etc.), mas o conjunto deles que contribui nesse processo, e, a partir 
da interação do sujeito com esses fatores (meio), é que ele vai, aos poucos, 
construindo seus próprios valores morais. A moralidade, portanto, é 
construída, não vem pronta. Uma criança aprende o que vive e se torna o 
que experimenta. 

Nesse sentido, é importante compreender que a moral não chega 

pronta para a criança, ela é construída, lapidada aos poucos através de cada 

interação estabelecida pela mesma. Faz-se necessário perceber que a moral não é 
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algo que é imposto somente como um ensinamento que deve ser compreendido 

para ter boas atitudes.  

Segundo VINHA (1999, p. 2), “ao contrário do que se pensa os 

valores morais não são ensinados diretamente. Não se pode ensinar a ser honesto, 

justo ou a respeitar o outro, com sermões, histórias ou lições de moral.” Muitas 

vezes, a criança aprende o que é o respeito não somente ouvindo dos pais sobre 

ele, o que não significa dizer que o esclarecimento dos pais sobre como respeitar o 

próximo não seja importante. 

No que tange ao cumprimento ou não de regras, VINHA (1999) 

recorda, em seus estudos, que não deve existir um relacionamento com a criança no 

que se refere a normas e regras “na base da troca”, da recompensa. Para a autora, 

a criança que obedece tais regras somente por medo ou por dever em referência ao 

adulto também não constrói laços fortes e entendimento das ocasiões, sentimentos 

entre outras coisas, que a levará a autonomia. 

Nesse sentido, VINHA (1999, p. 02) aponta que 

É necessário que o adulto associe uma norma a uma sensação de bem 
estar, de satisfação pessoal ao cumpri-la e também reflita com a criança às 
conseqüências do não cumprimento da mesma, para que ela vá 
compreendendo a necessidade de sua existência. Evitar associar a 
necessidade de cumprir uma norma a simples obediência a um adulto 
(autoridade) ou a algum ganho em troca desse cumprimento (seja uma 
recompensa qualquer, seja para evitar receber alguma punição). 

A associação que pode ser estabelecida pela criança de que deve 

cumprir as regras pelo adulto, pois tem medo dele, ou do que este pode fazer com 

ela em situações contrárias ao que deseja, pode influenciar negativamente o 

desenvolvimento moral. 

Segundo VINHA (1999, p. 02, 03), 

Freqüentemente associam o cumprimento da norma à obediência as 
pessoas consideradas autoridade para a criança, explicando que a mamãe 
não gosta de criança mentirosa, que fica triste, que ela é feia. Assim, o que 
está legitimando a norma é a obediência ao adulto, o medo de perder o 
amor, ser punido, ser descoberto. 

 
Ainda de acordo com essa autora, quando a criança cresce e 

percebe que tudo o que diziam sobre a mentira (histórias, por exemplo) não ocorre 

de fato, ela não compreende a importância da verdade, pois é necessário algo maior 

para que o entendimento tenha sentido e valor para a ela. Quando desaparece o 

temor unilateral do adulto, a criança pode não mais validar a regra e assim não a 
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seguirá, pois ela não possuía uma compreensão verdadeira da situação e sim uma 

coação adulta. Assim, segundo VINHA (1999, p. 03), “a norma de dizer a verdade é 

necessária, pois a mentira rompe o elo de confiança entre as pessoas e é isso que a 

criança precisa ir descobrindo”.  

No que se refere à construção da consciência das regras, é 

importante saber como a criança interpreta para o seu contexto, ou seja, para si 

própria a questão das regras. Segundo Piaget (1994, p. 50), “percebe-se que ela (a 

criança) as assimila inconscientemente ao conjunto das recomendações às quais é 

submetida.” Isso o autor afirma ocorrer particularmente entre os pequenos, pela 

autoridade adulta. 

Em relação ao processo de construção da consciência da regra, 

Piaget (1994) aponta três fases, anomia, heteronomia e autonomia, que serão 

tratadas a seguir. 

2.1  A ANOMIA  

As fases do desenvolvimento moral estão intimamente ligadas aos 

períodos de desenvolvimento da inteligência, que segundo Piaget (1994) são: 

período sensório-motor; período pré-operatório, período operatório-concreto e 

período-operatório formal.  

Nesse sentido, vale retomar as características essenciais dos 

períodos sensório-motor e pré-operatório para melhor compreensão da fase da 

anomia.  

Em relação ao primeiro período, Bampi (2006, p. 54-55) aponta que, 

O período sensório-motor é a base, a gênese das estruturas que garantem 
a seqüência de avanços para os estágios seguintes. Atribui uma grande 
importância ao estágio inicial da vida humana, desta criança que só 
observa, percebe, sente, movimenta-se e busca o êxito nas suas 
explorações, é garantir evolução aos seus níveis de inteligência. Neste 
período sensório-motor, compreendido entre zero (0) e dois (2) anos de 
idade estará então sendo organizada a base da inteligência do ser humano. 
Uma inteligência prática, onde a criança construirá uma pequena idéia do 
universo, construindo a noção de objeto, de tempo e de espaço. 

 
No que se refere às características do período pré-operatório, Bampi 

(2006, p. 55-56) indica que, 
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Este estágio caracteriza-se pela capacidade de representação simbólica 
pelo desenho, linguagem, jogo. Não tem o sentido da necessidade, por este 
motivo é fantasiosa. Quando a lógica aparece, elimina a fantasia. Pela 
representação ela age e representa a realidade. É muito ligada à 
percepção, é mais observadora. O pensamento da criança se reconstrói, 
apoiando-se nas aquisições anteriores do período sensório-motor. A 
denominação de intuitivo deve-se ao fato da criança afirmar sem provas ou 
justificativas para as suas crenças. Aqui, a linguagem terá a sua 
predominância, porém, pela característica egocêntrica do pensamento 
intuitivo infantil, grande parte não resultará em interesse por diálogo 
coerente. A linguagem é aos poucos inserida para apoiar a ação. Uma outra 
característica importante deste estágio pré-operatório é  o raciocínio 
transdutivo. A criança revela o seu pensamento com características de 
raciocínio com passagens do particular para o particular, e não indutivo (do 
particular para o geral) ou dedutivo (do geral para o particular). 

Na fase da anomia, etapa inicial na construção da moral, que 

envolve crianças do período sensório-motor e pré-operatório, existe a presença das 

regras, contudo, não há uma diferenciação por parte da criança do que lhe é imposto 

e o que ocorre por sua vontade própria, e, com isso, ela segue costumes e hábitos. 

A criança, neste momento, tem atitudes que lhe são habituais, não tendo nada como 

obrigatório.  

De acordo com Batista (2009, p. 68), 

Durante o período sensório motor, não há evidências da compreensão de 
regras e de outros conceitos morais. Durante os primeiros poucos anos de 
vida que se estendem até o pré-operacional (2-7 anos), em geral dos jogos 
infantis, tais como os de bola, ocorrem de acordo com o desejo da criança. 
Nesse período, a criança não entende nada de regras. A atividade não é 
social. Para as crianças do período sensório-motor, as bolas são simples 
objetos que servem para ser explorados e para proporcionar prazer à 
criança pela própria exploração. 

Dessa maneira, a primeira fase corresponde ao momento individual, 

ou nas palavras de Piaget (1994, p. 50), ao “estágio puramente individual”. Essa 

individualidade ganha ênfase pelo fato de a criança querer fazer o que quer num 

jogo, por exemplo, visando, de certa forma, somente seu bem estar, seu próprio 

prazer.  

Nesse sentido, Piaget (1994, p. 50) comenta que 

Durante este estágio, a criança, como já vimos, joga bolinha como bem 
entende, procurando simplesmente satisfazer seus interesses motores ou 
fantasia simbólica. Só que muito depressa, ela adquire hábitos que 
constituem espécies de regras individuais. Esse fenômeno, longe de ficar 
isolado, está a par da observação de uma espécie de ritualização das 
condutas em geral, observação essa fácil de ser feita em relação a todos os 
bebês, antes de qualquer linguagem e antes de qualquer pressão 
especificamente moral do adulto. Não só todo ato de adaptação se prolonga 
num ritual conversado por si próprio, uma vez fora de seu contexto de 
esforço e inteligência, como também o bebê inventa, freqüentemente, tais 
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rituais, para seu próprio prazer; daí, as reações primitivas das criancinhas 
na presença das bolinhas.   

O que se observa é que desde muito cedo a criança tem acesso a 

diversas regras ou formas de regularidade como, por exemplo, a distinção entre o 

dia e a noite, às vezes a criança tem regulado todo o horário de comer, dormir, 

tomar banho, entre outras coisas, e isso pode vir de uma coação adulta ou não. 

Mas, apesar disso, não há consciência dessas diferenciações do ponto de vista da 

própria criança. 

Segundo Piaget (1994, p. 51), 

A criança está mergulhada desde os primeiros meses numa atmosfera de 
regras, e torna-se, desde então, extremamente difícil discernir o que vem 
dela própria, nos rituais que respeita, e o que resulta da pressão das coisas 
ou da imposição do circulo social.  No conteúdo de cada ritual, certamente, 
é possível saber o que foi inventado pela criança, descoberto na natureza 
ou imposto pelo adulto. Mas na consciência da regra, enquanto estrutura 
formal, essas diferenciações são inexistentes do ponto de vista do próprio 
indivíduo. 

Sendo assim, é possível compreender que, num primeiro momento, 

a criança age de forma particular, brinca da maneira que lhe convém, buscando um 

prazer próprio. Consequentemente, pode-se falar de esquemas movidos pela 

repetição da criança no manuseio de objetos, brinquedos, por exemplo, entretanto, 

não se tem ainda uma regra pronta, que deverá ser seguida de forma imperativa. 

2.2  A HETERONOMIA  

A fase de heteronomia moral corresponde, aproximadamente, a 

crianças do período operatório-concreto. Neste período de desenvolvimento da 

inteligência é possível perceber uma mudança razoável na capacidade de raciocínio 

da criança. 

Segundo Elkind (1978, p. 96 apud BAMPI, 2006),  

O pensamento operatório concreto permite à criança apreender que um 
objeto pode ser ao mesmo tempo semelhante e diferente de outros objetos. 
[...] assim, se uma criança aprecia que um dado elemento pode ser igual e 
diferente dos outros, ela possui flexibilidade de raciocínio para construir a 
noção de unidade. E é esta unidade que permite a verdadeira quantificação 
da experiência em todos os seus muitos domínios. É capaz de quantificar a 
suas experiências na realidade. 

Nesta fase, a moral está relacionada à autoridade, portanto, imposta 

pelas tradições e costumes que devem ser seguidos. A moral está baseada na 
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obediência, numa visão geralmente do adulto para a criança, em que a autoridade 

predomina. Está presente nessa obediência a coação adulta que leva a um respeito 

unilateral. Segundo Werri e Ruiz (2001), 

A heteronomia é caracterizada do momento que surge o respeito às regras 
que são impostas por pessoas mais velhas, que são exteriores à criança e 
ditadas de forma coercitiva. Por isso se desenvolve um respeito unilateral 
em relação ao adulto, baseado em dois sentimentos: o afeto e o medo. A 
criança heterônoma julga segundo o realismo moral, isto é as regras são 
seguidas ao pé da letra. Ela despreza as intenções dos atos e se apega a 
suas conseqüências, considerando como boa toda criança que segue 
fielmente às regras dos adultos. As crianças passam a considerar lei toda 
regra recebida dos adultos (pais e professores), respeitando-as pelo amor 
que têm em relação a eles e pelo medo da reação do adulto perante o 
descumprimento de uma das regras. Nesta fase as regras são obedecidas, 
mas não compreendidas pela sua função social. Portanto, as crianças são 
incapazes de julgar com coerência por não entenderem os critérios 
utilizados na formulação das normas. 

A criança inicia ou tenta iniciar um jogo de acordo com as regras que 

vêm de fora, já pré-estabelecidas, seja tentando fazer da mesma forma que o adulto 

(imitação) ou pela interação com os outros indivíduos. De acordo com Piaget (1994, 

p. 52), “esse segundo estágio se inicia, neste momento onde a criança, por imitação 

ou por contato verbal começa a querer jogar de acordo com as regras recebidas do 

exterior”. 

Nesta fase, as crianças muito provavelmente não irão querer mudar 

uma regra antiga que seus pais lhe ensinaram para colocar no lugar uma nova feita 

pelos colegas, mesmo em comum acordo, pois não há para elas outro modo de 

jogar de forma “certa” sem que seja a que aprenderam.  Segundo Piaget (1994), as 

crianças menores são sempre bem conversadoras quanto às regras, e podem até 

chegar a aceitar uma novidade no que diz respeito às regras, entretanto, se isso 

acontecer é provável que as mesmas não tenham percebido a alteração ou a 

inovação. 

Nas palavras de Piaget (1994, p. 53), 

Ora, desde o segundo estágio, isto é, desde que a criança se põe a imitar 
as regras dos outros, e qualquer que seja, na prática, o egocentrismo de 
seu jogo, considera as regras do mesmo como sagradas e intocáveis: 
recusa-se a mudar as regras do jogo e entende que toda modificação, 
mesmo aceita pela opinião geral, constituiria uma falta. 

Um exemplo ilustrativo é o de Fal (cinco anos), segundo Piaget 

(1994, p. 53), 

FAL (cinco anos) pertence ao segundo estágio no que se refere à prática 
das regras. “Há muito tempo, quando se começou a construir a cidade de 
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Neuchâtel, as crianças já jogavam bolinhas como você me mostrou? – Sim. 
– Sempre assim? Sim. – Como você aprendeu as regras? – Quando eu era 
bem pequeno, foi meu irmão que me ensinou. Foi meu pai que ensinou ao 
meu irmão. – E seu pai, como aprendeu? – Meu pai aprendeu assim. 
Ninguém lhe disse. – Como ele aprendeu? – Ninguém lhe mostrou!” – Eu 
sou mais velho que seu pai? – Não, você é mais moço. Meu pai já era 
nascido quando veio a Neuchâtel. Meu pai nasceu antes que eu. – Diga-me, 
há gente mais velha que seu pai? – Meu avô. – Ele também jogava 
bolinhas? – Sim. – Então, jogava-se antes que seu pai? – Sim, mas sem 
regras! [com convicção]. – As regras: o que quer dizer isso?... [Fal não 
conhece essa palavra, a qual ouviu de nós, há instantes, pela primeira vez. 
Mas percebeu que era um ponto essencial do jogo de bolinhas: é por isso 
que pôs tanta ênfase ao afirmar que seu avô não jogava ‘pelas regras’, para 
marcar bem o quanto seu pai é superior a todos. 

Nesse exemplo é possível perceber como para a criança desta 

segunda fase a regra do mais velho é superior e sagrada. Todavia, não se pode 

esquecer que a criança, nesta fase, tem uma grande dificuldade de saber o que é 

próprio dela é o que é de fora. 

Piaget (1994, p. 55) afirma que 

Para compreender a atitude dessas crianças no início do segundo estágio – 
todas elas respondem mais ou menos como Fal, - é preciso lembrar que, 
até seis, sete anos mais ou menos, a criança tem muita dificuldade em 
saber o que vem dela e o que vem dos outros, em seus conhecimentos 
próprios. Isso se deve, primeiramente, à dificuldade de retrospecção e, em 
seguida, à falta de organização da própria memória. 

Outra característica que já foi citada e que marca muito essa 

segunda fase é o egocentrismo aguçado. Nesse sentido, Piaget (1994, p. 57) explica 

que  

Há crianças que jogam mais ou menos como bem entendem, inspirando-se, 
é verdade, em alguns exemplos recebidos, e observando, nas grandes 
linhas, o esquema geral do jogo, mas sem se preocupar em obedecer 
pormenorizamente às regras que conhecem, ou que poderiam conhecer 
com um pouco de atenção, e sem atribuir a menor importância às graves 
infrações que chegam a cometer. Muito mais, esses meninos nos jogam 
cada um para si, sem se preocupar com o vizinho, sem controlá-lo e nem 
ser controlado por ele, sem mesmo procurar vencê-lo – “ganhar”, significa, 
simplesmente, conseguir, por sua própria conta, bater nas bolinhas visadas. 
Ora, essas mesmas crianças mantêm, no seu íntimo, um respeito místico 
pela regra: as regras são eternas, devidas à autoridade paterna, aos 
administradores da cidade e mesmo ao Deus Todo-poderoso. É proibido 
mudá-las, e mesmo que a opinião geral fosse favorável a essa mudança, 
estaria errada: o consentimento unânime de todas as crianças nada valeria 
em relação à verdade da Tradição.  

A criança tem, em sua visão, a predominância do eu em detrimento 

do outro. Dessa maneira, muitas vezes fica difícil a criança manter uma relação de 

reciprocidade com o adulto, pois ela não se “abre” para esse contato maior. Nesse 

contexto, é importante “distinguir dois tipos de relações sociais: a coação e a 
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cooperação, a primeira implicando um elemento de respeito unilateral, de 

autoridade, de prestígio; a segunda uma simples troca entre indivíduos iguais” 

(PIAGET, 1994, p. 58). 

Na análise de Piaget (1994, p. 58), 

Ora o egocentrismo só é contraditório em relação à cooperação, porque só 
esta pode realmente socializar o individuo. A coação, ao contrário, alia-se, 
constantemente, ao egocentrismo infantil: é por isso que a criança não pode 
estabelecer um contato verdadeiramente recíproco com o adulto, porque 
fica fechada no seu eu. De um lado, a criança tem logo a ilusão de um 
acordo o qual, entretanto, segue apenas sua própria fantasia. Por outro 
lado, o adulto abusa de sua situação, em lugar de procurar a igualdade. No 
tocante às regras morais a criança intencionalmente se submete, mais ou 
menos por completo, às regras prescritas. Mas estas, permanecendo, de 
qualquer forma, exteriores à consciência do individuo não transformam 
verdadeiramente seu comportamento. É por isso que a criança considera a 
regra como sagrada, embora não a praticando na realidade. 

A coação adulta e o sentimento que a própria criança já possui do 

“eu” mais forte predomina nas suas relações sociais. O jogo desta criança se 

diferencia dos outros, ela joga por si mesma, com seus interesses, mas acabamos 

por observar um sentido duplo neste momento. A criança quer jogar, muitas vezes, 

com os maiores, no entanto, tem o outro lado que é o que ela pensa e quer fazer do 

jogo. 

Segundo Piaget (1994, p. 43), 

Vemos, assim, as características do estágio. O menino joga para si. Seu 
interesse não consiste absolutamente, como acontecerá mais tarde, em 
concorrer com os companheiros e submeter-se a regras comuns para ver 
quem será o vencedor. Seus objetivos são outros. Aliás, são duplos e essa 
conduta mista é que define o egocentrismo. De um lado, a criança sente em 
alto grau a necessidade de jogar com os outros, e principalmente com os 
maiores, isto é de fazer parte da confraria tão respeitável daqueles que 
sabem corretamente jogar bolinhas. Mas, por outro lado, a criança, logo 
convencida de que seu jogo “esta de acordo” (nesse ponto ela se convence 
tão facilmente como quando procurar imitar uma atividade adulta qualquer), 
só visa utilizar para si própria suas aquisições: seu prazer ainda consiste, 
simplesmente, em desenvolver sua habilidade e conseguir acertar. Prazer 
essencialmente motor, como no decorrer do estágio anterior, e não prazer 
social. 

2.3  A AUTONOMIA 

Piaget (1994) mostra que a criança passa por duas fases, a anomia 

e a heteronomia, até que conquiste a possibilidade de exercer a autonomia moral, 

que é uma evolução no que diz respeito à questão moral nas relações com a 

sociedade e com os indivíduos que nela estão presentes. No que se refere ao 
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desenvolvimento da inteligência, a criança ou o adolescente constrói essa 

possibilidade a partir do último período, que é o operatório-formal. 

 No que diz respeito ao período operatório-formal, Bampi (2006, p. 

57) aponta que, 

Este estágio possibilita à criança ou adolescente a pensar sobre o 
pensamento (abstração reflexionante), compreendem metáforas e 
analogias, pensam em termos de lógica e abstrações, pensamento flexível, 
lidam com hipóteses, construções de idéias, previsões, antecipações, 
incógnitas. 

Na terceira e última fase do desenvolvimento moral se constrói outro 

olhar da criança. Neste momento, as regras são entendidas de maneira mais clara, 

pois se trata da autonomia moral, em que há reciprocidade na elaboração e 

manutenção das regras e os acordos são entendidos como mútuos entre os 

indivíduos. 

Assim, Piaget (1994, p. 66) nos mostra que, 

Para que, de fato, a reciprocidade dos jogadores na aplicação das regras 
estabelecidas ou na elaboração das novas regras se verifique, será preciso 
eliminar tudo o que possa comprometer essa mesma reciprocidade (as 
desigualdades devidas à sorte, às diferenças muito grandes entre os 
indivíduos em matéria de habilidade ou em força física etc.) Assim, os 
hábitos se apuram, pouco a pouco, em função de um ideal superior ao 
costume, porque resulta do próprio funcionamento da cooperação. 

Segundo Piaget (1994, p. 60), “desde os dez anos, em média, isto é, 

desde a segunda metade do estágio da cooperação e durante todo o estágio da 

codificação das regras, a consciência se transforma completamente.” A criança não 

vê mais a regra como algo exterior e potencialmente sagrada, mas sim, quando na 

presença de vários indivíduos, inclusive adultos, compreende que o que é colocado 

como regra em alguns casos foi resultado de um livre acordo entre todos e, por isso, 

deve igualmente ser respeitada. 

A esse respeito, Piaget (1994, p. 60) afirma que 

Primeiramente, a criança aceita que se mudem as regras, contanto que as 
modificações reúnam todas as adesões. Tudo pode ser feito, na medida em 
que nos obrigamos a respeitar as novas decisões. Assim, a democracia 
sucede à teocracia e à gerontocracia: não há mais delitos de opinião, 
apenas de procedimento. Todas as opiniões são permitidas, contanto que 
aqueles que a emitiram procurem fazer com que sejam aceitas pelas vias 
legais. 

 
A regra é uma livre decisão das consciências que são próprias, e, 

dessa forma, podem ocorrer mudanças e inovações nesse percurso conforme o que 
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os sujeitos precisam ou querem no momento. Neste caso, a cooperação se faz 

muito presente e importante para que haja harmonia entre todos (PIAGET, 1994). 

Na análise do autor, 

Quando a regra deixar de ser exterior às crianças, para depender apenas 
de sua livre vontade coletiva, incorpora-se à consciência de cada um, e a 
obediência individual não tem mais nada de espontânea. Certamente, a 
dificuldade reaparece todas as vezes em que a criança, fiel a uma regra que 
a favorece, é tentada a deixar na obscuridade tal artigo da lei ou tal ponto 
do processo, que favoreça o adversário. Mas o caráter próprio da 
cooperação é justamente levar a criança à pratica da reciprocidade, 
portanto da universalidade moral e da generosidade em suas relações com 
os companheiros (PIAGET, 1994, p. 64). 

Na autonomia a regra não é mais exterior à criança, ela não é 

imposta pelo adulto de forma que nada possa ser mudado ou transformado.  

Segundo Piaget (1994, p. 64), 

Aí estão dois aspectos de uma única e mesma realidade: quando a regra 
deixa de ser exterior às crianças, para depender apenas de sua livre 
vontade coletiva, incorpora-se à consciência de cada um, e a obediência 
individual não tem mais nada de espontânea. Certamente, a dificuldade 
reaparece todas as vezes em que a criança, fiel a uma regra que a 
favorece, é tentada a deixar na obscuridade tal artigo da lei ou tal ponto do 
processo, que favoreça o adversário. Mas o caráter próprio da cooperação é 
justamente levar a criança à prática da reciprocidade, portanto, da 
universalidade moral e da generosidade em suas relações com os 
companheiros.  

Além disso, outro fator que se destaca é que a criança não percebe 

mais as regras como algo sem fim, eterno, que são transferidas entre as gerações. 

As ideias e suposições que possuem das origens das regras não são muito 

diferentes das que os adultos têm. 

De acordo com Piaget (1994, p. 63), 

Podemos dizer que agora estamos em presença de uma realidade social, 
racional e moralmente organizada e, no entanto, de uma realidade 
especificamente infantil. Além do mais, apreendemos, ao vivo, a união da 
cooperação e da autonomia, união que sucede àquela do egocentrismo e 
da coação. 

Antes o que era visto, segundo Piaget (1994), era uma imposição 

das regras pelos adultos e mais velhos frente aos menores, o que ocasionava, de 

certa forma, que estes entendessem as regras de forma imutável, pois neste caso “a 

garantia de sua veracidade estava, justamente, em sua imutabilidade” (PIAGET, 

1994, p. 63). É perceptível que o que havia era um conformismo e certa submissão. 

Nesse sentido, nas palavras de Piaget (1994, p. 64), “a coação externa não destrói o 

egocentrismo: ela o encobre e o disfarça, quando não reforça, até diretamente”. 
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Na autonomia moral o sentido de cooperar se faz muito diferente da 

coação. “A coação da tradição impõe opiniões e usos, e termina por aí. A 

cooperação não impõe nada, a não ser os próprios processos de intercâmbio 

intelectual ou moral”. (PIAGET, 1994, p. 66). 

Com o desenvolvimento da autonomia moral surge o entendimento 

da lei ou da regra. Piaget (1994, p. 64), em relação isso, afirma que 

Este último ponto nos conduz a um segundo indício de união da autonomia 
com o verdadeiro respeito à lei. Modificando as regras, isto é, tornando-se 
legisladora e soberana nessa democracia que sucede, por volta dos dez, 
onze anos, à gerontocracia anterior, a criança toma consciência da razão de 
ser das leis. A regra torna-se, para ela, condição necessária do 
entendimento. “Para não trapacear, diz Ross, é preciso aprender as regras 
e depois deve-se jogar como se manda [= é preciso aceitá-las].” A regra 
mais justa, sustenta Gros, é aquela que reúne a opinião dos jogadores, 
“porque [então] não podem trapacear”. 

Outra colocação relevante é de que é possível, a partir do 

entendimento das regras, mudá-las, mas isso significa que um sujeito, ao propor 

uma nova regra, ela necessita da aprovação de todos os envolvidos. Nas palavras 

de Piaget (1994, p. 65), 

Em terceiro lugar, e principalmente, o que demonstra o quanto a autonomia 
conquistada durante esse estágio conduz melhor a um respeito à regra do 
que a heteronomia do estágio anterior, é o sentido verdadeiramente político 
e democrático com o qual as crianças de doze, treze anos distinguem a 
fantasia anárquica e a inovação introduzida por via constitucional. Tudo é 
permitido, toda proposição individual é, de direito, digna de exame. Não há 
mais delitos de opinião, no sentido de que não é mais contrário às leis o fato 
de se desejar mudá-las. Só que, e cada um dos nossos exemplos está 
perfeitamente esclarecido sobre esse ponto, só se tem o direito de introduzir 
uma inovação por via legal, isto é, convencendo-se preliminarmente os 
outros jogadores e submetendo, de antemão, as opiniões ao veredicto da 
maioria. Pode haver então delitos de procedimento, mas tão-somente de 
procedimentos: só os procedimentos são obrigatórios, as opiniões 
permanecem sujeitas a discussão.  

Com o entendimento da regra e o consenso do grupo, surge o 

respeito e os sentimentos de justiça. Num sentido global, esses sentimentos trazem 

inúmeros benefícios na sua relação com o outro. O respeito, que conduz de forma 

melhor a autonomia conquistada, é o que marca uma boa relação com os 

companheiros e também com a liberdade alcançada, e constitui o foco do próximo 

tópico a ser discutido.  
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2.4  RESPEITO  

No que se refere à moral e à construção da moralidade, Piaget 

aponta, em suas obras, o respeito como sendo de extrema importância nas relações 

estabelecidas entre os indivíduos. Piaget (1994) argumenta que o que sustenta a 

construção da moralidade nas crianças são as relações de respeito que as mesmas 

possuem. O autor apresenta uma divisão entre o respeito unilateral e o respeito 

mútuo. Dessa forma, será apresentada a diferença entre eles e o que os une como 

base, ou seja, o próprio respeito como um todo. 

Piaget (1994) ressalta que autores como Bovet, Kant e Durkheim 

compartilham do mesmo pensamento frente à importância do respeito nas 

interações e relações, porém no que se refere à consciência e à sua forma de 

respeitar as regras, as opiniões se diferem.  

De acordo com CAMPOS (2011, p. 862), 

O essencial, contudo, para compreender a moralidade segundo Piaget, está 
na questão do respeito. O respeito é a base filosófica da moralidade para 
esse autor. Esta forma de compreender a moralidade é uma conquista da 
Psicologia e da Epistemologia Genética. Pierre Bovet contribuiu 
essencialmente com o estudo da moralidade quando demonstra que o 
respeito pelo outro se constitui fator primordial para a moral e que a lei será 
conseqüência desse respeito. Piaget vai além das teorias de Bovet, 
distinguindo as formas de relações sociais e as formas de respeito. 

Dessa forma, Piaget (1994), ao reconhecer a tese de Bovet sobre a 

gênese da obrigação consciente, nos leva a compreender qual o verdadeiro sentido 

alcançável em relações baseadas no respeito. Quando falamos de obrigação para a 

criança esse processo é muitas vezes complicado e difícil, porque ela só vai 

acontecer por pessoas com as quais a criança possua uma relação de respeito 

acima de tudo.  

Na análise de Piaget (1994, p. 52), 

Reconhecemos, da maneira pela qual colocamos o problema, a admirável 
tese de Bovet sobre a gênese da obrigação consciente: o sentimento de 
obrigação só aparece quando a criança aceita imposições de pessoas pelas 
quais demonstra respeito. Todos os fatos analisados na presente obra, a 
começar pelos fatos de consciência relativos às regras do jogo, confirmam 
essa tese, aliás, mais paralela que oposta à doutrina de Durkheim sobre a 
gênese social do respeito e da moralidade. A única modificação que 
introduziremos na teoria de Bovet consistirá em ampliá-la, distinguindo, ao 
lado do respeito unilateral no menor pelo maior, um respeito mútuo de 
igualdade entre eles. A regra coercitiva, em conseqüência, surgirá como 
produto tanto da aprovação recíproca de dois indivíduos como da 
autoridade de um sobre o outro. 
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Dessa maneira, é colocado de forma clara ao longo de sua obra que 

“o social não é uno” (PIAGET, 1994, p. 78). Como em outros momentos da vida do 

individuo existe descontinuidade frente a atividades e intervenções, assim ocorre 

também com o respeito unilateral e o respeito mútuo. De acordo com Piaget (1994, 

p. 78), “se há uma descontinuidade relativa entre a atividade motora e a intervenção 

do adulto, existe uma descontinuidade não menos perceptível entre o respeito 

unilateral que caminha a par dessa intervenção, e o respeito mútuo”.  

O respeito unilateral está intrinsecamente relacionado à 

heteronomia, pois se trata da forma como o adulto se relaciona com a criança, e isso 

interfere na maneira como esta analisa e observa a regra. Essa forma de respeito, 

nos estudos de Piaget, mostra-se como essencial e altamente relevante, pois é a 

partir dele que podem surgir as outras formas de respeito, que serão de extrema 

necessidade para o crescimento moral da criança.  

A regra coercitiva está diretamente relacionada ao respeito 

unilateral. Segundo Piaget (1994), essa ligação acaba acontecendo, pois, essa 

forma de respeito surge da “pressão”, da coação exercida pelos mais velhos frente 

às crianças. Entretanto, o egocentrismo também está presente neste contexto e tem 

muito a dizer sobre a conduta da criança. Assim, “existe uma união tão estreita que 

constatamos entre o respeito oriundo da coação dos mais velhos ou dos adultos e a 

conduta egocêntrica da criança de três a sete anos”. (PIAGET, 1994, p. 79).  

Nas palavras de Piaget (1994, p. 81),  

Enquanto a criança não dissocia seu eu das sugestões do mundo físico e 
do mundo social, não pode cooperar, porque, para tanto, é preciso estar 
consciente de seu eu e situá-lo em relação ao pensamento comum. Ora, 
para tornar-se consciente de seu eu, é necessário, exatamente, libertar-se 
do pensamento e da vontade do outro. A coação exercida pelo adulto ou 
pelo mais velho e o egocentrismo inconsciente do pequeno são assim, 
inseparáveis.  

O respeito mútuo, por outro lado, está relacionado às regras 

racionais. Segundo Piaget (1994, p. 82), “parece-nos que há, entre o respeito mútuo 

e autonomia da consciência a mesma relação existente entre o respeito unilateral e 

o egocentrismo”.  

A base das relações de respeito mútuo é cooperação. É ela que 

“mostra o caminho” para a consciência da autonomia, e é baseado nela que as 

crianças começam a entender melhor as regras e a respeitá-las em grupo, 
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compreendendo que deve haver acordos, muitas vezes, e reciprocidade neste 

momento. 

Segundo Piaget (1994, p. 82),  

Vimos, a respeito dos próprios fatos, a correlação evidente que liga a 
cooperação à consciência da autonomia. No momento em que as crianças 
começam a se submeter verdadeiramente às regras e a praticá-las segundo 
uma cooperação real, formam uma concepção nova da regra: pode-se 
mudá-las, com a condição de haver entendimento, porque a verdade da 
regra não está na tradição, mas no acordo mútuo e na reciprocidade. 

 
Com isso, é possível perceber que a criança “deixa de lado” 

sua visão egocêntrica e começa a pensar visando não somente o que ela 

acredita e quer, mas também os próprios amigos, suas colocações e ideias. 

Através do respeito mútuo, as regras deixam de ser externas ao indivíduo, a 

consciência da autonomia permite que a criança se sinta mais “livre” para 

mostrar o que pensa e o que acredita, e passa a compreender que vive num 

ambiente social em que os acordos e entendimentos fazem parte da vida 

cotidiana. 

Em relação à construção da cooperação, Piaget (1994, p. 82) aponta 

que 

Conforme a cooperação substitui a coação, a criança dissocia seu eu do 
pensamento de outro. Com efeito, quanto mais cresce, menos sofre o 
prestígio do mais velho, mais discute de igual para igual e mais 
oportunidades tem de livremente opor, além da obediência, da sugestão ou 
do negativismo, seu ponto de vista ao ponto de vista de qualquer outro, 
como aprende a compreender o outro e a se fazer compreender por ele. 
Logo cooperação é fator de personalidade, se entendermos por 
personalidade não o eu inconsciente do egocentrismo infantil, nem o eu 
anárquico do egoísmo em geral, mas o eu que situa e se submete, para se 
fazer respeitar, às normas da reciprocidade e da discussão objetiva. 

Importante ressaltar que isso não significa que a criança precisa 

concordar com a ideia do outro, pelo contrário, as discussões de ponto de vista são 

livres, todavia, por respeito a um número maior de pessoas que concordam com tal 

ideia que o sujeito discorda, a maioria acaba “vencendo”. 

Segundo Piaget (1994, p. 91), 

Que a cooperação seja um resultado ou uma causa da razão, ou ambos ao 
mesmo tempo, a razão tem necessidade de cooperação, na medida em que 
ser racional consiste em “se situar” para submeter o individual ao universal. 
O respeito mútuo aparece, portanto, como condição necessária da 
autonomia, sob seu duplo aspecto intelectual e moral. Do ponto de vista 
intelectual, liberta as crianças das opiniões impostas, em proveito da 
coerência interna e do controle recíproco. Do ponto de vista moral, substitui 
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as normas da autoridade pela norma imanente à própria ação e à própria 
consciência, que é a reciprocidade na simpatia. 

No que se refere às diferenças entre esses dois tipos de respeito, 

Campos e Montoya (2011, p. 863-864) apontam que 

Piaget esclarece, no entanto, que não existem relações puramente de 
coação ou puramente de cooperação, não há respeito unilateral puro ou 
respeito mútuo puro. O que existe é uma maior prevalência de um dos dois 
tipos de respeito. O respeito unilateral leva à regra coercitiva, nesse caso, 
portanto, é preciso se conformar com as regras, pois as regras são 
obrigatórias, tendo origem no adulto ou no divino. O respeito unilateral, 
então resulta uma forma de juízo heterônoma. Já o respeito mútuo leva à 
autonomia da consciência. Quando as crianças praticam e vivenciam as 
regras de acordo com a cooperação, são capazes de elaborar a regra de 
maneira diferente, percebendo que elas não são imutáveis, mas dependem 
do acordo mútuo e da reciprocidade. Do respeito mútuo resulta então uma 
forma de juízo moral autônoma. 

 Piaget (1994) se refere ao respeito mútuo como forma de equilíbrio 

nesse processo. Com isso, o diálogo e a proximidade com a criança favorece todo 

ambiente que necessita de regras para se manter, como por exemplo, uma sala de 

aula, repleta de ideias novas e criativas, porém variadas.  

Nas palavras de Piaget (1994, p. 83), 

O respeito mútuo é, por assim dizer, a forma de equilíbrio para o qual tende 
o respeito unilateral, quando as diferenças desaparecem entre a criança e o 
adulto, o menor e o maior, como a cooperação constitui a forma de 
equilíbrio para a qual tende a coação, nas mesmas circunstâncias. Apesar 
dessa continuidade de fato, é preciso, então, distinguir os dois respeitos, 
porque seus resultados são tão diferentes, quanto à autonomia o é do 
egocentrismo. 

Nesse sentido, pode-se dizer da relevância do trabalho com regras 

que devem ser elaboradas e mantidas com base no respeito dentro de uma escola.  

Nas palavras de Oliveira (2006, p. 141), 

Estabelecer uma relação entre Educação Moral e Educação para a 
Cidadania significa compreender que o mundo social é estruturado por meio 
da elaboração e do respeito às regras existentes na sociedade, as quais 
são transmitidas e/ou construídas, pelo individuo, mediante o processo de 
interação entre pares. E o educando, enquanto sujeito epistêmico e social 
vive em uma sociedade normativa e tem que se adaptar às normas, leis, 
regras, hábitos, costumes e valores que a regem. 

Logo, a essência da moralidade está diretamente relacionada com o 

respeito entre os sujeitos e as relações regidas pelo mesmo. Importante destacar 

que  

Piaget (1932/1994) deixa claro que o valor de uma ação ou um julgamento 
moral não está ligado às regras que se respeita, mas de que forma estás 
regras são respeitadas. É o respeito que a criança constrói pela regra e pela 
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pessoa que a transmite que justifica o valor moral do ato ou do juízo e é 
com base nesse respeito que a criança evolui moralmente (CAMPOS; 
MONTOYA, 2011, p. 862). 

O essencial é compreender como ocorre essa relação com a regra, 

desde quando a criança ainda é pequena, até quando chega à idade adulta. Nesse 

processo ocorrerão conflitos, sentimentos variados, várias formas de olhar o outro, 

entre outras coisas.  

Para finalizar, é indiscutível a relevância do respeito nas relações 

estabelecidas. Entretanto, não se pode privilegiar uma forma em detrimento da 

outra, uma vez que ambos os tipos de respeito, unilateral e mútuo, são essenciais 

no processo de construção da moralidade.   
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3  METODOLOGIA 

3.1  DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A pesquisa realizada caracteriza-se como qualitativa, em que, 

segundo Ludke e André (1986), há a participação do pesquisador para conhecer o 

contexto, descreve a realidade e o resultado não se dará se o processo for 

interrompido, além de também levar em consideração a percepção que o 

pesquisador tem sobre o objeto de estudo. 

3.2  PARTICIPANTES  

Participaram da pesquisa seis professoras do Ensino Fundamental 

de uma escola da rede particular de ensino de Londrina/PR. No que se refere à 

formação dos participantes, quatro fizeram o Curso Normal Superior e graduação 

em Pedagogia, uma tem formação em Artes e a outra em Letras. O Quadro 1 

apresenta as informações referentes aos participantes. 

Quadro 1 – Informações sobre os participantes da pesquisa 

PARTICIPANTES  FORMAÇÃO  INSTITUIÇÃO 
QUE SE 

FORMOU 

TEMPO DE 
ATUAÇÃO NO 

ENSINO 
FUNDAMENTAL  

ATUA EM 
QUE 

SÉRIE? 

P1 Pedagogia e 
Magistério. Pós-
Graduação em 
Orientação e 
Supervisão 

Pública Entre 17 e 18 
anos 

4° ano  

P2 Artes (Educação 
Artística). 
Especialização em 
Desenho 

Pública 18 anos 3° ano 

P3 Letras Pública 8 anos 3° ano 
P4 Pedagogia Privada 6 anos 5°ano 
P5 Pedagogia Privada 4 anos 2° ano 
P6 Pedagogia. Pós-

Graduação em 
Psicopedagogia 

Privada 5 anos 3° ano 

Fonte: A autora. 
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3.3  PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTO UTILIZADO NA COLETA DE DADOS 

Todos os procedimentos éticos foram considerados e a autorização 

da escola e dos professores foi feita para a realização da pesquisa. Para a coleta de 

dados foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) a 

todos os participantes, que o preencheram e assinaram, indicando a ciência do 

conteúdo da pesquisa e confirmando seu interesse em participar.  

 Na coleta de dados foi utilizada uma entrevista semi-estruturada, 

cujo roteiro foi elaborado para este estudo, e que apresenta questões referentes às 

concepções do professor (Apêndice B). As entrevistas foram gravadas, com 

autorização prévia dos participantes.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentadas e discutidas as respostas das 

professoras a cada pergunta feita durante a entrevista. Inicialmente questionou-se 

os participantes em relação ao que entendem por regras. As respostas foram: 

 

P1 - Bom, regras, na verdade, em minha opinião, são alguns objetivos estabelecidos 

por ambas as partes. Então, é importante deixar bem claro quais os objetivos dessas 

regras e os direitos e os deveres a serem cumpridos. 

 

P2 – Regras, eu acho que é preciso porque é preciso passar para a criança os seus 

limites, então eu acho que realmente é importante também para que ele saiba até 

que ponto pode e não pode. 

 

P3 - Regras é o conjunto de boas condutas das quais os alunos devem aprender a 

se portar de maneira correta e adequada em sala de aula e no conjunto de 

socialização com os colegas. 

 

P4 – Então, regras são feitas em sala de aula com a participação das crianças 

porque quando a criança participa fica mais fácil delas poderem concretizar-las e 

participar. Quando elas não participam, a gente acaba pressionando porque temos 

que ter as regras e segui-las. As regras são importantes porque tudo na vida tem 

regras, um jogo tem regras, um esporte (qualquer esporte) tem regras, você não 

pode sair na rua de qualquer jeito, enfim nossa vida inteira tem regras, então é 

importante para a criança seguir, pra poder dar um direcionamento para ela. 

 

P5 - Pra mim, regras são alguns combinados de conduta, como aquela pessoa pode 

agir em um determinado grupo. 

 

P6 - É um combinado, regras também são determinadas entre professor e aluno, 

regras para serem cumpridas dentro da sala de aula, no momento do intervalo, 

regras também quanto ao uniforme etc. 
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Com base nas respostas sobre o entendimento do que são regras foi 

possível notar que, para grande parte das entrevistadas, é realmente importante 

trabalhar com as regras e que elas se baseiam em um combinado em que os 

esclarecimentos são indispensáveis. Três professoras apontaram, de forma clara, a 

importância de o professor combinar as regras com os alunos, com o intuito de 

envolvê-los no cumprimento das mesmas.  

Os estudos de Piaget discorrem também sobre a grande relevância 

do trabalho com as regras e a moral, o autor aponta ao longo de sua obra O Juízo 

Moral como o trabalho com as regras colabora para a formação moral do indivíduo 

desde criança.  

Assim é possível também analisar os fatores que contribuem ou não 

para que a criança/aluno consiga de um estágio inicial de anomia passar pela 

heteronomia até uma evolução para o estágio autônomo de cooperação entre os 

sujeitos. Esse conhecimento representa uma grande contribuição para o professor, 

no sentido de orientar sua prática educativa visando à cidadania e a ética, a 

cooperação e a reciprocidade entre os indivíduos. 

Atualmente também é possível notar que existe um grande número 

de autores que percorrem o mesmo caminho e que relatam a importância de se 

trabalhar com a moral e as regras, visando à sua construção no ambiente escolar 

(ARAÚJO, 2000; VINHA, 2000; TOGNETTA, 2003; OLIVEIRA, 2006; DE LA TAILLE, 

1994, 2006, 2009; MENIN, 1996, 2002, 2007; TOGNETTA; VINHA, 2007; entre 

outros).  

Na análise de Menin e Zechi (2010, p. 01), 

[…] a escola deve imbuir-se do compromisso em educar moralmente seus 
alunos, e que esta educação não deve se limitar a uma disciplina especifica, 
mas alcançar o maior número de espaços e de participantes escolares e 
mesmo da comunidade. Afirmam, que nesta educação, regras, valores e 
princípios que norteiam o como viver numa sociedade justa e harmoniosa, 
sejam explicitados, examinados e reconstruídos, mesmo que a sociedade 
atual não seja, muitas vezes, um espelho para tal construção. Além disso, 
todos concordam que essa educação se dê por meios baseados no diálogo, 
na participação, no respeito, enfim procedimentos e estratégias que se 
coadunem com a construção de indivíduos autônomos. 

Em um segundo momento foi questionado sobre o papel da escola 

em relação à formação e à manutenção das regras no ambiente escolar. As 

respostas estão transcritas abaixo. 
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P1 – Bom, na verdade a escola tem um papel importantíssimo, porque a escola dá 

continuidade ou pelo menos deveria dar essa continuidade de integrar família e 

escola dentro dessas regras. Porque, na verdade, os alunos deveriam vir já com 

uma bagagem de regras pelo menos as primordiais estabelecidas, que é a educação 

e o respeito. 

 

P2 - Eu acho que é uma necessidade muito grande, por que faz parte da 

organização e faz parte também da convivência para que todos possam viver de 

uma forma mais tranquila. 

 

P3 - A escola deve privar para que essas crianças tenham a melhor qualidade 

possível em relação às regras de socialização, mostrando no seu dia-a-dia com 

atitudes de bons exemplos como esse comportamento pode ser estruturado e 

reformulado para que as crianças obtenham êxito em sala de aula e em seus 

convívios sociais. 

 

P4 - Formação de atitudes, a escola tem, assim como a família, também porque, às 

vezes, a família acaba deixando pra escola e a escola tem que formar atitudes em 

relação às crianças e a regra é uma delas. Formação de atitudes para que elas 

possam estar dentro do limite. Eu acho fundamental esse tipo de comportamento, 

todos os professores falarem a mesma língua e assim toda escola deve participar 

ativamente com as crianças ensinando o que é certo e o que é errado. Na verdade, 

as crianças sabem o que é certo e o que é errado (depois eu vou até comentar uma 

coisa sobre a reportagem que passou no fantástico sobre como educar as crianças e 

como é na China, onde tudo é mais rígido, mas eles fizeram uma reportagem e a 

maioria deu que o povo concordava com as regras colocadas desta maneira mais 

firme e tal) então uma boa educação colocada para eles é fundamental e a escola 

pode ajudar, pois às vezes os alunos nem tem essa educação primeira em casa e a 

escola acaba assumindo esse papel. 

 

P5 - A escola, sendo também um grupo em que as pessoas estão inseridas num 

círculo social, existe regras para se conviver como qualquer outro grupo, então a 

escola tem um papel de formadora, mas também deve formar aquele indivíduo em 

relação a como agir e como se comportar no meio desse grupo.  
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P6 - Ela procura cumprir as regras de forma algumas vezes rígida, algumas vezes 

dialogando com as partes, com os alunos. 

 

Partindo dessas respostas é possível identificar um consenso no que 

se refere ao papel da escola frente às regras, ou seja, é algo importante, necessário 

e que colabora ou deve colaborar para a formação de atitudes, o que é fundamental 

para a criança.  

Observa-se também a indicação da importância da família na 

construção e manutenção das regras. As professoras P1 e P4 apontaram a 

relevância da família neste processo, assim, seria necessário que a escola 

procurasse trabalhar com a família dentro do contexto das regras, visto que os 

alunos deveriam vir já com uma bagagem de regras de casa, mas que muitas vezes 

isso não acontece.  

Por outro lado, também é necessário que a escola atue na formação 

de atitudes. As respostas das professoras P5 e P6 indicam a escola como 

formadora, em que a mesma ajudará a criança no convívio em grupo. Vale destacar 

a resposta de P6, que aponta, em sua fala, o papel da escola como responsável 

pelo cumprimento de regras de forma mais séria e pela promoção do diálogo, fator 

primordial, segundo vários autores, para o processo de construção das regras. 

Em relação ao papel da escola na construção e manutenção das 

regras, pode ser percebido um grande esforço por parte de diversos autores em 

apontar a necessidade dessa discussão.    

Segundo Cézar (2009, p. 3479), “Acreditamos na prevenção e 

partimos do pressuposto que é na escola que a pessoa tem o direito de ser 

orientada e cuidada para que exerça a sua cidadania de fato, internalize valores, 

deveres e defenda os seus direitos.” 

Nesse sentido, é visível a colaboração que a escola deve dispor aos 

educandos, visando à cidadania, partindo sempre dos valores primordiais para a 

construção moral dos indivíduos em seu dia-a-dia.  

Na análise de Cézar (2009, p. 3480), 

A educação deve ajudar o educando a descobrir-se como pessoa, 
desenvolver suas potencialidades para que, este possa aplicar, na escola 
quanto na realidade do meio exterior. Deve ainda levar o educando a 
desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, para que este possa 
interagir de forma integral, participando/agindo, dentro de uma moral e ética 
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responsável, contribuindo para uma relação verdadeira e excluindo aquela 
forma clássica de apenas ouvir, anotar e repetir, que reforça a passividade. 

Desse modo, a escola precisa atuar ativamente nesse processo com 

as regras, tentando sempre trabalhar com o diálogo entre as partes, partindo sempre 

das suas potencialidades e dando valor a tudo isso. 

Nas palavras de Cézar (2009, p. 3480), 

Convém ressaltar que o atual sistema de ensino, em todos os níveis, tem se 
preocupado em desenvolver o intelecto, as habilidades técnicas dos seres 
humanos, a qualificação para o mercado e para o progresso tecnológico e 
econômico, mas tem feito muito pouco para desenvolver valores 
importantes à boa convivência. Uma prova disso é que os educandos se 
encontram assoberbados de conteúdos, que só desenvolvem seu intelecto 
ocupando o seu tempo com estudos que pouco serve para melhorar o seu 
relacionamento com os colegas e com eles mesmos. 

Isso não quer dizer que os vários conteúdos trabalhados na escola 

não sejam relevantes para os indivíduos. Além disso, não se pode deixar de lado 

trabalhar a relação deles com o ambiente em que estão inseridos, propondo 

atividades que favoreçam o relacionamento social e a construção da moralidade. 

Segundo VINHA (1998, p. 01), 

Em seu trabalho diário com as crianças o professor depara-se 
constantemente com pequenos conflitos, desavenças e crises repentinas. 
Essas ocorrências cotidianas em qualquer escola exigem uma resposta por 
parte do educador, e, com certeza a maneira como ele lida com a situação 
(mesmo não fazendo nada), sua postura, o tipo de relação que estabelece 
com a classe, vai interferir na construção da moralidade da criança. 

Portanto, é extremamente importante que o professor tenha 

conhecimento e compreenda o quão necessário é trabalhar com as crianças a 

questão das regras e da moral. Afinal, é um ambiente com várias pessoas e que, 

querendo ou não, existem inúmeros tipos de conflitos diários. 

Piaget (1994) defende essa necessidade de trabalhar a moral. 

Contudo, ela não deve ser estudada, colocada como disciplina, mas contemplada a 

partir das experiências dos indivíduos no ambiente em que estão inseridos, 

trabalhando as regras, o respeito e os demais valores sociais. 

Na análise de VINHA (1998, p. 01),  

Para Piaget, a educação moral supõe que a criança possa fazer 
experiências morais e a escola constitui um meio propicio para tais 
experiências, visto que para aprender a viver em grupo é necessário ter 
experiências de vida em comum. De acordo com esse ponto de vista, a 
justiça, por exemplo, não se aprende com lições ou teorias sobre o assunto, 
mas experienciando relações em que as regras são realmente necessárias 
e valem para todos, em que há vivência de situações de justiça. O mesmo é 
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válido para a cooperação, a igualdade, o respeito mútuo, etc. Os novos 
parâmetros curriculares nacionais, no tema “ética” propõe justamente essa 
reflexão e a vivência de relações de respeito mútuo, justiça, solidariedade e 
diálogo na escola. 

A escola é extremamente importante para a troca de experiências 

entre os indivíduos e para a construção da moralidade. Nesse sentido, as 

professoras foram questionadas sobre a presença de projetos na escola onde atuam 

que trabalhem com os professores e/ou com os alunos no que diz respeito às 

regras. Seguem as respostas: 

 

P1 - Na verdade, a gente bate muito nisso em relação a regras, principalmente a 

respeito de respeitar a visão de respeito de bullying, essas coisas que realmente é 

inadmissível.  

 

Mas existe algum projeto de literatura, alguma coisa que envolva o trabalho com 

regras? 

 

P1: Que eu saiba não. 

 

P2 – Sim, nós temos. A primeira coisa que nós programamos no ano é criar regras, 

é não assim ditar regras, mas criar junto com as crianças porque a criança é muito 

esperta ela sabe seus limites, só que não consegue controlar, então organizando as 

regras em conjunto eu acho que funciona mais. 

 

É algum projeto de literatura ou alguma outra coisa? 

 

P2: Nós temos uma filosofia na escola, a própria filosofia exige. 

 

P3 - Nós fazemos o projeto da paz da qual privilegia a boa conduta com os amigos 

não tendo brigas, respeitando o espaço de cada um, postura na hora do intervalo, 

não brigar com os colegas, saber aceitar a opinião do outro. Em sala de aula, nós 

temos cartazes dos quais oferecem as melhores atitudes que os alunos podem 

desenvolver em sala de aula. 
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P4 – Sim, porque no começo do ano sempre é feito as regras junto com as crianças, 

eles fazem as regras a professora anota no papel, anota no caderno as regras que 

eles elaboraram, claro que você vai dando uma orientação para que fique mais ou 

menos do jeito que você acha que é, não correr no corredor e outras táticas. Todos 

os projetos que são feitos possuem regras para serem trabalhadas, então é a 

vivência, regras nada mais é do que a vivência onde eles podem participar dentro de 

uma sala com o repertório delas.  

 

P5 - O projeto é de começo de ano, onde o professor combina com a turma quais 

são condutas cabíveis pro ambiente em sala de aula e também na hora do lanche, 

parque etc. Então é um combinado do que a gente pode e o que não pode fazer, 

acho que é só, durante o ano não tem nenhum específico. 

 

P6- Geralmente trabalhamos na produção de texto e trabalhamos também com 

histórias. 

Interessante observar a indicação de projetos diferentes, sendo que 

as professoras entrevistadas trabalham no mesmo colégio e atuam no ensino 

fundamental. Foram relatados projetos diversificados, P2, P4 e P5 comentaram que 

existe um projeto inicial no começo do ano, que objetiva trabalhar as regras junto 

com a sala. Pode-se destacar, na fala de P2, P4 e P5, que as regras, ou melhor, a 

questão das regras é algo que é conversado e que, portanto, se refere a um diálogo 

e não a uma imposição direta, ainda que seja  necessário mediar a situação.  

Já P1 não especificou nenhum projeto que tenha conhecimento, mas 

indicou a necessidade de se trabalhar com as regras. A professora P3 falou sobre o 

projeto da paz, que privilegia as relações baseadas em boas condutas, e P6 apontou 

o trabalho com produção de texto e histórias.  

Nesse sentido, é possível notar uma proximidade nas respostas no 

que diz respeito à postura das professoras sobre a construção das regras no dia-a-

dia, seja com a indicação do diálogo do começo do ano sobre o assunto, ou com os 

exemplos de situações que valorizam essa construção (projeto da paz, produção de 

textos e histórias). 

O envolvimento dos professores em projetos institucionais e a 

atuação do professor em relação à construção e à manutenção das regras no 
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ambiente escolar deve visar ao desenvolvimento moral do aluno. Isso porque, de 

acordo com VINHA (1998, p. 02), 

A moralidade na criança vai desenvolvendo-se aos poucos, a partir da sua 
interação com o meio. A consciência moral da criança não é herdada, não 
nasce pronta, acabada. Os estudos realizados por Piaget demonstram a 
existência de um processo de construção da moralidade, em “estágios” 
universais e organizados hierarquicamente. Na realidade não são 
propriamente estágios de desenvolvimento moral, mas sim, atitudes 
dominantes que foram encontradas em determinadas idades (Piaget, 1932).  

 Nesse sentido, cabe também ao professor favorecer a construção 

da autonomia moral em seus alunos. VINHA (1998, p. 06) afirma que, 

Para a criança ter a possibilidade de ir construindo gradualmente sua 
autonomia moral (governar-se a si mesma), faz-se necessário que ela 
conviva com adultos, num ambiente em que exista o respeito mútuo, e, 
portanto, a autoridade do adulto seja mínima. Visto que as raízes da 
autonomia moral encontram-se nas relações democráticas, esse ambiente 
deve propiciar trocas sociais entre pares, oportunidades de crianças 
assumirem pequenas responsabilidades e de tomar decisões, discutir seus 
pontos de vista, expressarem livremente seus pensamentos e desejos, 
investigar e estabelecerem relações. Assim, não há respeito mútuo se a 
criança não experienciar relações de cooperação; e a cooperação ocorre 
necessariamente a partir da convivência da criança com seus pares.  

Dessa maneira é possível perceber que é muito bom para a criança 

esse processo de opinar frente a discussões, de escutar o outro, de ter 

responsabilidades mesmo que pequenas, enfim de estar presente em situações 

democráticas em que suas ideias ou sugestões possam ser ouvidas. Logo, pode-se 

dizer que o projeto de conversa com as crianças sobre as regras da sala e da escola 

é muito interessante para as duas partes (professor e aluno), pois o professor estará 

oportunizando à criança a vivência de relações diversificadas, em que é necessário 

cooperar e respeitar o outro, e a criança poderá se expressar, o que pode favorecer 

a construção da autonomia moral. 

Na sequência da entrevista com as professoras foi colocada a 

seguinte pergunta: “Para você, as regras podem ser negociadas dentro do ambiente 

escolar e na sala de aula? Que tipo de regras são essas?” As respostas estão 

transcritas abaixo. 

 

P1 - Eu acho que sim, existem regras que dá pra serem negociadas em alguns 

momentos, por exemplo, existem algumas regras que em determinada atividade dá 

pra serem mudadas, mas isso é bom deixar bem claro são momentos. 
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Que tipo de regras você acha que dá pra negociar? 

P1 - Na verdade, toda bagunça, entre aspas, afinal quando a bagunça tem um 

objetivo não dá nem pra ser considerada bagunça. Assim, seria uma quebra de 

regra aquela fala, aquele barulho, aquela coisa toda dentro da sala de aula, mas eu 

vejo que tudo que tem claro um objetivo que você consegue ter controle da situação 

às vezes você quebra essa regra, certo?  

 

P2 - Eu acredito que sim, desde que essa negociação seja uma negociação positiva 

para ambas as partes.  

 

E que tipos de regras você acha que podem ser negociadas? 

 

P2 - Bom, do ponto de vista da criança ela sabe que, por exemplo, se ela se 

comportar muito bem ela recebe também em troca o bem estar dele/dela, então é 

muito bom eu acho mostrar os dois lados tanto a parte positiva como a negativa. Se 

você filosofar com a criança, a criança sabe até que ponto pode ter as suas 

vantagens e até que ponto a criança pode ter seus limites. 

 

P3 - Sim, pode haver um diálogo entre professor e aluno, é uma via de mão dupla da 

qual cada um precisa expor seu posicionamento para atuar no convívio, para 

resolver um conflito. É claro que, na medida do possível, o professor nunca pode 

perder o aluno frente ao colega que está sendo exposto, mas existe uma negociação 

sim em sala de aula. 

 

Que tipo de regras dá pra negociar com os alunos na sala? 

P3 - É possível haver a negociação de regras em questão ao posicionamento em 

sala de aula, em questão de conversa em sala de aula para que os alunos não se 

atrasem e assim eles possam ter o direito de participar de atividades extras aulas, 

essas que para o aluno são mais prazerosas. Você pode negociar com os alunos 

também porque ele deve respeitar os amigos em sala de aula, como respeitar o 

lugar do outro, mostrar quais atitudes dele não são legais com o amigo e que ele 

não gostaria que fossem feitas com ele, assim nessa questão eu acredito que existe 

uma via de mão dupla e que pode haver uma negociação sim com os alunos. 
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P4 - Sim, eu acho que aí a criança tem oportunidade de estar dando sua opinião 

para o professor e depois você poder cobrar deles porque se eles fizerem a regra 

você pode falar “uai” vocês fizeram as regras e agora... igual não pode brigar com o 

amigo ai depois vai lá e briga com o amigo? Vocês que inventaram essa regra! Com 

a participação deles acho que fica mais fácil depois estar cobrando o que é certo e o 

que é errado. 

 

E que tipo de regras você acha que dá pra negociar? 

P4 - Eu acho assim de comportamento, mas de comportamento as regras são mais 

em relação a: não correr; não brigar; respeitar o amigo o professor; na hora que quer 

falar é bom levantar a mão; ouvir o outro; olhar olho no olho; participar das tarefas 

entre outras. Então, quando vem dele você dá um encaminhamento, fica mais fácil 

colocar em prática. 

 

P5 - Podem e devem ser negociadas não em relação às coisas que já são da 

escola, mas em cada ambiente, cada grupo. 

 

E que tipo de regras você acha que dá pra negociar com os alunos? 

Todas! Não! Eu penso que todas, mas eu não estou dizendo que isso acontece onde 

eu trabalho, mas eu acredito que deve ser negociadas todas as regras. 

 

P6 - Há um combinado também, pois a gente não impõe somente. Cada aluno tem 

algumas coisas a colocar para estar melhorando algumas ações. 

 

Que tipo de regras você considera que são negociáveis? 

P6 - Por exemplo, alunos hiperativos que é o caso da minha sala, eu tenho aluno 

com problema no nascimento (são trigêmeos- ele demorou mais pra nascer) então 

ele tem dificuldades com algumas regras, assim eu não posso trabalhar com 

algumas regras, o que eu faço é negociar com alguns alunos que na maioria das 

vezes compreendem bem o que é passado. 

 

Partindo dessas respostas, pode-se notar que, para essas 

professoras, é possível negociar as regras no ambiente escolar. Comentam que dá 
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para negociar as atividades, os comportamentos, as maneiras de conduta, conflitos, 

entre outros. Interessante observar que existe a tentativa de se ter um ambiente 

mais agradável e mais harmonioso entre os sujeitos, fazendo com que se 

estabeleçam relações tranquilas, baseadas em conversas e experiências diversas 

que privilegiem a negociação e o diálogo entre todos.  

Ao fazer um levantamento de estudos sobre a construção de regras 

para a criança e o desenvolvimento moral, encontra-se que é importante que o 

adulto compreenda que a criança necessita entender o porquê de tais regras e 

também a necessidade de cumpri-las. 

Segundo VINHA (1999, p. 02), 

Sabemos da necessidade da existência de normas ao nos relacionar com 
os outros. Mas o importante não são as normas em si, mas o porquê as 
seguimos (apenas “não furtar” não basta, pois, não é desejável que uma 
pessoa não furte somente por medo de ser punida). É comum, nas 
situações em que a criança mente, agride, furta, desrespeita, não 
compartilha algo ou é mau educada, que o adulto ensine-a a importância de 
não cometer tais atos. A questão é como o adulto o faz. Se queremos que a 
criança cumpra as normas é preciso nos valermos de procedimentos 
coerentes. É necessário que o adulto associe uma norma a uma sensação 
de bem estar, de satisfação pessoal ao cumpri-la e também reflita com a 
criança às conseqüências do não cumprimento da mesma, para que ela vá 
compreendendo a necessidade de sua existência. Evitar associar a 
necessidade de cumprir uma norma a simples obediência a um adulto 
(autoridade) ou a algum ganho em troca desse cumprimento (seja uma 
recompensa qualquer, seja para evitar receber alguma punição). 

A criança precisa entender e compreender de forma mais intensa e 

satisfatória o porquê de estar fazendo aquilo daquele jeito, ela não deve fazer algo 

somente por respeitar uma pessoa ou por ter medo dela, a criança precisa ir além, 

para que suas relações e experiências sejam mais ricas e tragam também 

benefícios a ela mesma. 

Todavia, é preciso agir com calma, afinal será que tudo pode ser 

negociado dentro do ambiente escolar? Muitos professores acreditam que o que os 

alunos decidem em grupo deve ser seguido, aceito e válido, entretanto, nem tudo 

pode ser colocado em discussão, pois existem algumas regras que não são 

negociáveis. Por exemplo, não deve ser negociado o respeito pelo amigo, pela 

professora e pelos funcionários da escola, ou seja, “não se faz uma pergunta cuja a 

resposta já está de antemão definida e inegociável” (DE LA TAILLE, 1998, p. 101).  

É claro que não é porque não são negociáveis que não devem ser 

colocados em uma conversa. É interessante que o professor trabalhe a reflexão das 
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crianças sobre determinados assuntos, contudo existem princípios éticos universais 

que não se questiona se devem ou não ser aplicados. 

Na análise de VINHA (2000, p. 17), 

O professor pode afirmar claramente uma regra indiscutível (“não se bate 
nas pessoas”) e, por exercício de reflexão, solicitar às crianças que 
apresentem argumentos que sustentam esse imperativo, expressando ainda 
suas idéias sobre como gostariam de ser tratada. Se qualquer coisa for 
passível de discussão ou de ponto de vista, cai-se no relativismo moral, no 
qual tudo é uma questão de opinião, tudo é válido, onde os adultos propõem 
discussões, mas não colocam claramente o que é certo ou errado. 
Considera-se que há princípios éticos que são universais, que em 
determinada época, quando foram formulados, foram exaustivamente 
debatidos. Porém, atualmente, por serem universais, não são discutíveis. 
Esses princípios como a justiça, o respeito (a si mesmo, ao outro e ao 
patrimônio), a igualdade e a dignidade são explicados, mas sua validade ou 
pertinência não são passiveis de discussão. 

Alguns assuntos e princípios não se referem a um simples ponto de 

vista e, por esse motivo, devem ser articulados de uma maneira mais rica, pois são 

aspectos que a criança precisa compreender para levar adiante na sua vida adulta, a 

fim de manter relações positivas tanto no ambiente escolar como fora dele. 

Nas palavras de VINHA (2000, p. 17), 

A escola deve possuir princípios gerais (não negociáveis) que servirão de 
parâmetro para a elaboração das regras. Assim sendo, os princípios que 
são básicos e norteadores, não são debatidos, mas sim explicados, já as 
regras, que se fundamentam nos princípios, são discutidas (contrato). 
Infelizmente, a escola, em geral, ao invés de eleger os princípios que 
serviram de diretrizes, estabelece uma extensa lista de normas no seu 
regimento (que poderiam ter sido elaboradas pelos seus integrantes em 
cima dos princípios, favorecendo a aprendizagem da democracia). Dessa 
forma, observa-se que a escola possui muitas normas e poucos princípios. 

Portanto, é necessário considerar que na escola coexistem dois 

tipos de regras, as negociáveis e as não-negociáveis. Segundo VINHA (2000), as 

que são negociáveis se referem aos “combinados”, ou seja, exatamente aquelas em 

que existirá ou pelo menos deve existir o diálogo, a conversa com a turma, visando 

sempre melhorar as relações e a harmonia no ambiente. “Ressalta-se que o 

professor não deve aceitar tudo aquilo que “vem da criança”. Como interlocutor, irá 

colocar questionamentos e contra argumento, realizando uma reflexão sobre a regra 

proposta”. (VINHA, 2000, p. 18). Já as não-negociáveis correspondem àquelas que 

são necessárias continuamente e que “são apenas refletidas e explicitadas quando 

for preciso, pois como são necessárias, não precisam ser discutidas ou elaboradas 

por todos”. (VINHA, 2000, p. 17). 
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Dessa maneira, depois das conversas e discussões não se pode 

esquecer que “a regra deve ser cumprida por todos, sem exceção, inclusive pelo 

professor”. (VINHA, 2000, p. 18). Na verdade, o professor, se possível, deve sempre 

dar o exemplo para seus alunos, pois nessa idade muitos deles se espelham no 

professor, o tem como uma grande referência. 

De forma geral, o importante na construção das regras e no 

desenvolvimento moral da criança, é o processo como um todo e não a obediência 

às regras, afinal aos poucos a criança vai compreendendo como funciona a questão 

das várias e diversas opiniões num grupo, vai compreendendo o que é ser 

democrático, o sentido de reciprocidade e também de cooperação entre os 

indivíduos, e isso é fundamental. 

Segundo VINHA (2000, p. 20), 

Consideramos necessário ressaltar que o importante não é a obediência às 
regras externamente, pois isso pode ser conseguido com castigos, 
ameaças, punições, autoritarismo, recompensas, etc. O essencial é o 
processo pelo qual obtemos a cooperação da criança. Uma criança pode 
seguir as normas simplesmente para agradar ao adulto, por ter medo de 
perder seu afeto, de entristecê-lo, de ser punida... Isso é desejável? A 
associação do cumprimento das normas ao recebimento de alguma 
recompensa, ou ao temor de ser censurado, punido, perder o amor ou os 
cuidados (medo típico das relações de respeito unilateral) dificultam a 
compreensão das razões das regras, podendo, a longo prazo, apresentar 
efeitos indesejáveis, visto que a criança pode não construir suas próprias 
razoes para seguir regras morais. 

Nesse sentido, VINHA (2000) afirma que o educador deve se atentar 

aos procedimentos que utiliza no momento de construção e elaboração das regras, 

mais do que na obediência em si. Assim, esse processo deve procurar dar ênfase na 

reciprocidade e no respeito mútuo. É necessário também que o educador faça com 

que o cumprimento das normas aconteça de fato e que este tenha ligação com uma 

sensação boa, de bem estar e satisfação pessoal ao respeitá-las, propondo 

reflexões para a criança até mesmo sobre o não cumprimento das regras.  

Com isso, a criança vai aos poucos entendendo e percebendo o 

porquê de tais regras na sociedade e como elas buscam melhorar as relações entre 

as pessoas de uma forma geral. “Ressalta-se que ser disciplinado não significa ser 

treinado a obedecer, mas sim compreender as razões de se comportar de um modo 

ou de outro. A disciplina é resultante e não pré-existente” (VINHA, 2000, p. 20). 
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Na sequência da entrevista se questionou se era apenas o adulto 

que deveria elaborar as regras em sala de aula ou se as crianças (alunos) poderiam 

colaborar/ajudar nesse processo. As respostas estão transcritas abaixo. 

 

P1 - Com certeza, eu acho importantíssima essa discussão até mesmo pra eles 

verem que o meu limite termina aonde começa o limite do outro, certo? Então eu 

acho que eles devem participar disso. 

P2 – Ah, eu acho muito bom isso, pois não é mais como antigamente no ensino 

tradicional, onde era ditar regras e os alunos tinham que obedecer, eu acho que 

negociando a criança percebe que ela participou e ela convive com isso então fica 

mais fácil pra criança e pro adulto. 

 

P3 - Foi o que eu falei, quando você apenas impõe, a criança não consegue 

entender por que aquilo está sendo imposto para ela daquela maneira, mas sim 

quando você leva o aluno a pensar, refletir e questionar o trabalho que está sendo 

desenvolvido em sala de aula fica mais fácil tanto para o professor como para a 

criança. 

 

P4 - Os alunos devem ajudar com certeza, eles colaborando vão estar podendo 

optar. 

 

P5 – Então, primeiramente eu pergunto para as crianças onde nós estamos e o que 

estamos fazendo ali, então, primeiro eu preciso entender o que as crianças 

percebem do ambiente em que elas estão, quem elas são e porque estão ali, e a 

partir dessa primeira opinião a gente vai vendo e falando pra esse ambiente quais as 

melhores atitudes para uma boa convivência. Tudo isso para que o objetivo da aula 

seja alcançado, então quais atitudes vão levar eles a um fim em comum. 

 

P6 - As crianças devem ajudar porque eu acho importante o adulto não só impor e 

sim negociar, afinal as crianças adoram participar do processo. 

 

Analisando as respostas, observa-se que é comum para todas as 

professoras a concordância sobre o fato de que a criança deve participar do 
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processo de elaboração de regras, cada uma apontando seus argumentos para 

defender suas ideias. As professoras P2, P3 e P6 apresentam um argumento 

interessante em suas falas, de que o adulto não deve somente impor algo à criança, 

como era antigamente (ensino tradicional), e sim negociar, refletir, pensar e 

participar ativamente do processo. Já a fala de P5 vai um pouco além, ela comenta 

sobre a importância de a criança, antes de qualquer coisa, entender o que faz ali, e 

assim ir conversando para que ela possa compreender quais atitudes cabem e são 

adequadas no ambiente, uma vez que existe um grupo e que elas devem levar a um 

fim em comum.   

Nota-se, nas respostas das professoras, uma aproximação com o 

que tem sido colocado por estudiosos em relação à importância da participação ativa 

da criança na elaboração das regras. Araújo (2007, p. 02), por exemplo, aponta que  

Essa idéia de um sujeito ativo é que permite entender o princípio de que os 
valores são resultantes de projeções afetivas feitas nas interações com o 
mundo, em oposição à idéia de simples internalização dos valores, sofrida 
por sujeitos "passivos", moldados pela sociedade, pela cultura e pelo meio 
em que vivem.  

De maneira semelhante, VINHA (1999, p. 13) afirma que  

[...] é preciso que a criança tenha a oportunidade de participar da 
elaboração das regras, que possa discutir e estabelecer relações. É 
importante que desde pequena ela tenha a oportunidade de tomar 
pequenas decisões e assumir pequenas responsabilidades. Por exemplo, 
em um dia de frio, a criança pequena não vai escolher se quer colocar 
casaco ou não, mas se prefere o vermelho, o verde ou o azul; dos dois tipos 
de legume, qual ela prefere comer; quais sapatos quer calçar, se prefere o 
tênis ou o chinelo. Para propiciar a independência e autonomia da criança, 
não se faz nada que ela mesma tenha condições de realizar sozinha, como 
tomar banho, servir-se durante as refeições, pentear os cabelos, comer 
sozinha, colocar o suco, preparar seu leite, etc. 

A partir disso, tendo como referência estudos realizados por 

especialistas na área, que indicam a relevância de se manter o diálogo sobre a 

construção e a elaboração de regras, buscou-se conhecer a concepção das  

entrevistadas sobre a importância de promover um ambiente de diálogo e interação 

entre os sujeitos. As respostas estão transcritas a seguir. 

 

P1 – É primordial, eu acho que respeito e diálogo é acima de qualquer coisa. 

 

Respeito e diálogo são primordiais porque mantêm uma boa relação? 
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P1 – Com certeza, porque você pode cobrar com mais facilidade, afinal aquilo que é 

combinado não é caro, então, a partir do momento que você combina as regras, 

você não estabeleceu, nós fizemos juntos, nós construímos juntos eu acho que é 

bem mais fácil você cobrar depois. 

 

P2 - Muito importante, porque tem crianças que, (como eu posso dizer), a criança já 

nasce, já tem seu próprio ambiente que faz com que a criança tenha algo assim 

negativo, então, dentro da conversa e do diálogo entre o grupo, eu acho que a 

criança vai perceber que talvez ela esteja errada, aí na linguagem dele eu acho que 

fica mais fácil. 

 

P3 - Sim, é necessário que haja uma boa interação entre o professor e os alunos, é 

necessário também que haja confiança por parte dos alunos e o professor, para que 

assim eles possam entender que aquelas regras aos quais os dois estão articulando 

são verdadeiramente importantes para ele, assim ver o professor não só como uma 

pessoa que vai impor e ditar ordens, mas sim como um amigo alguém que vai 

ensiná-lo há prosperar cada dia mais e que aquilo que o professor está expondo 

como regra e como fator determinante é importante na construção moral do 

indivíduo. 

 

P4 - Sim, só que às vezes no dia-a-dia a gente sabe que é importante, mas muitas 

vezes o professor impõe algumas coisas que é indiscutível e que muitas vezes não 

está sendo respeitado, agora o diálogo é super importante por que ali eles vão estar 

colocando o que eles acham, o que eles pensam e você colocando realmente o que 

é certo e o que é errado, por que às vezes eles pensam que estão certos diante de 

alguma situação que aconteceu e você vai mostrar pra eles que aquilo está errado e 

por que aquilo é errado, então o diálogo é fundamental. 

 

P5 - Sim, porque como eu disse, a escola sendo um ambiente de formação de 

consciência do aluno, a mesma tem que proporcionar momentos em que o aluno vai 

enfrentar isso, consciência do que é e o que não é uma atitude coerente para 

determinado ambiente. 
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P6 - Sim, pois qualquer conflito ou problema que haja na sala, nós paramos tudo 

para conversar, mesmo que seja referente a opiniões diferentes e indisciplina. Agora 

mesmo eu mandei um aluno rever sua atitude fora da sala, pois ele me tacou um 

estojo na cara, aí fui falar com ele agora pouco, então, de repente, quando ele é, ou 

melhor, quando ele se sente prejudicado, ele toma essas atitudes frente às regras. 

Neste momento, a professora tem que voltar atrás, rever todo o processo e 

conversar com o aluno para melhorar a situação. 

 

Percebe-se que todos os participantes do estudo afirmaram que o 

diálogo e a interação são muito importantes para a construção das regras. Os 

argumentos para justificar essa importância se direcionam ao processo de confiança 

que surge quando existe um diálogo entre as partes, e para a mudança que ocorre 

quando determinado assunto é conversado e combinado com a turma, ao invés de 

ser imposto de maneira unilateral. 

Esses dados corroboram o que tem sido discutido pelos 

pesquisadores dessa área, que apontam que o diálogo, quando bem trabalhado, 

contribui de forma positiva para a criança e para o seu desenvolvimento, ajuda 

também nas relações com os sujeitos e no trabalho em grupo, devendo, portanto, 

estar constantemente presente nas experiências da criança.  

VINHA (1999) afirma que o dialogo é ideal em qualquer relação, que 

a criança deve expor o que pensa, o que vive e o que sente, o que lhe chamou 

atenção, entre outras coisas, pois quando o sujeito expõe o que pensa e também 

escuta o que outras pessoas pensam daquilo, o seu mundo se amplia. 

Ainda de acordo com VINHA (1999, p. 12), 

A troca de idéias, as argumentações que ocorrem através do diálogo 
auxiliam na descentração da criança, e faz com que ela vá percebendo os 
diferentes pontos de vista, ampliando seu mundo. Em momentos de conflito 
a busca de soluções deve ser pautada no diálogo. 

Nesse sentido, muitos autores defendem a educação democrática, 

ou seja, aquela em que existe o diálogo, em que a expressão da criança é percebida 

e trabalhada, e também onde se busca um equilíbrio entre direitos e deveres para 

tentar se favorecer a todos. 

Nas palavras de VINHA (1999, p. 07),  

A educação democrática é aquela em que os pais dialogam, incentivam as 
crianças a expressarem suas opiniões sobre alguns aspectos que as afetam 
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e demonstram um maior equilíbrio entre os limites, direitos e deveres, 
tentando chegar a um consenso do que é melhor para todos. As normas 
são justificadas e os pais mantêm a consistência no cumprimento das 
mesmas, ou seja, sua postura na cobrança destas é coerente e constante. 
Os adultos que foram educados nesse ambiente demonstram possuir um 
significativo autocontrole, autonomia, facilidade de relacionar-se, iniciativa, 
auto-estima positiva, e uma maior interiorização dos valores. 

Para finalizar, foi feito um último questionamento, que se refere ao 

conhecimento das entrevistadas acerca dos estudos de Piaget sobre o 

desenvolvimento moral e o processo de construção da noção de regras na criança. 

Vale destacar que as respostas a esta questão foram um pouco mais exploradas, 

com o objetivo de aprofundar o conhecimento que as entrevistadas têm sobre esse 

tema.  

 

P1 - Conheço. Sobre as regras? Na verdade, é sobre as regras estabelecidas.  

 

Você lembra dos conceitos de anomia, heteronomia e autonomia? 

 

P1 - Eu acho que Piaget foi o percussor, na verdade, de autonomia, e eu acho que 

hoje nós temos isso bem claro porque o aluno precisa ter essa autonomia dentro de 

sala de aula, eu acho que assim nós não temos que passar a mão na cabeça de 

ninguém, deve dar a vara, ensinar a pescar, mas jamais dar o peixe. Eu acho que a 

construção de autonomia se faz no dia a dia mesmo, você fazendo com que a auto-

estima do aluno cresça, que ele é capaz e isso o Piaget foi o percussor mesmo, eu 

acho super válido. Eu acho que o aluno tem que ter essa autonomia, só que pro 

aluno, ter essa autonomia ele precisa ter uma maturidade e isso também vem a 

partir do momento que a família e a escola trabalham juntas. 

 

P2 - Eu conheço o Piaget e gosto demais, fiz vários cursos e eu acho que ele tá 

certo. 

 

Você lembra dos conceitos de anomia, heteronomia e autonomia? 

 

P2 – Bom, a autonomia é que antes os alunos não tinham autonomia e agora mudou 

e o Piaget sempre falou nisso, o aluno tem que criar autonomia, ou seja, não dar 
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tudo de mão beijada, como na linguagem popular, e assim criar essa autonomia 

desde cedo, por exemplo, você vai dar uma lição não falar abre em tal página que 

você encontra o texto tal, isso não! Você vai falar somente o nome do texto e a 

criança vai procurar criar essa autonomia para criança ver aonde é que existe esse 

texto, a criança vai entender que ela tem que procurar no sumário e assim é o início. 

Eu acho muito importante essa convivência com as crianças com o conteúdo e a 

escola da vida. 

 

E isso você viu na Pedagogia mesmo? Ou em algum curso de formação 

continuada? 

 

P2 – Bom, na pedagogia sim também, em vários cursos (cursos que antigamente 

tinha que a escola oferece e eu como sou curiosa fiz vários cursos) e foi aí que eu 

fui adquirindo mais experiência, percebendo o que é certo e o ponto alto da escola e 

nos relacionamentos ver o que é melhor. 

 

P3 – Sim, conheço sim!  

 

Você lembra dos conceitos de anomia, heteronomia e autonomia? 

 

P3 – Em questão da autonomia do aluno, falamos em cada situação deixada para 

que os alunos se tornem mais independentes do professor, que elas possam ser 

autônomas em pequenas ações do seu dia-a-dia tais como: executar uma tarefa 

sozinha sem a ajuda dos pais; que ela possa ir criando uma autonomia, para que 

assim ela possa ser futuramente um adolescente com uma estrutura já bem 

formada, mais capacitado para enfrentar os desafios da sua vida. (Não se recorda 

dos outros termos e conceitos). 

 

E você estudou isso na universidade, em alguma pós-graduação? 

 

P3 – Na universidade. 
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P4 – Ah, de teorias, assim, a gente conhece várias, mas eu não sou muito boa pra 

estar desenvolvendo isso. É porque eu sei que trata da criança fazer e participar 

ativa no processo ensino/aprendizagem, mas me lembrar que não lembro, embora 

eu ainda tenha feito pós-graduação em psicopedagogia. Das linhas, assim, eu fiz 

cursos e tal, mas no dia-a-dia é a vivência de como acontece então, é importante 

pedagogia, claro o que é tradicionalista o que não é o que é uma mistura enfim, mas 

a teoria agora eu não lembro. 

 

Recorda-se dos termos anomia ou heteronomia? 

 

P4 – Assim pra falar agora não! 

 

Para você, o que é um aluno autônomo? 

 

P4 – É demonstrar interesse e participar, eu acho que o aluno que participa mesmo 

que eu não esteja em sala (esteja no apoio) a criança que participa aprende duas 

vezes, ou seja, ela aprende muito mais, então vai ocorrendo uma independência no 

processo, nas ações que ele vai aprendendo. Então eu acho assim meu lema é 

brincar aprendendo, eu acho que eles aprendem muito mais de uma forma gostosa, 

prazerosa e autonomia é uma conseqüência da aprendizagem. 

 

P5 - Eu gosto muito desse estudo, mas eu confesso que tenho mais conhecimento 

nos estudos de Vigotsky. 

 

Sobre autonomia, você lembra o que Piaget fala? 

 

P5 - Quando eu estudei tudo isso aí eu pensei em como aplicar tudo isso na sala, 

neste sentido acho que o professor tem que preparar um ambiente facilitador para a 

construção da autonomia, que é o aluno conseguir pensar o problema sozinho e o 

professor mediando essa construção para que o aluno chegue ao resultado final, ou 

seja, ele vai buscar os pensamentos para chegar à sua resposta final. 

 

E anomia, você se recorda? 
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P5 - Puxa eu não lembro! 

 

Mas você acha que é o que a anomia? 

 

P5 - O contrário de heteronomia acho que é o não respeito, eu não sei. 

 

Isso tudo você estudou em algum curso de formação continuada? Durante a 

faculdade? Onde foi? 

 

P5 - Na graduação de Pedagogia. 

 

P6 – Então, o que eu me lembro de Piaget é que ele trabalha muito a autonomia do 

sujeito. Já falando de Vigotsky ele dá o suporte para que o aluno vá construindo, ou 

melhor, ele dá os andaimes, por exemplo, os andaimes o professor que vai dar aos 

alunos tentando despertar no mesmo a realização das atividades para depois ver o 

que ele conseguiu construir. Piaget é diferente ele procura desestruturar o aluno 

para que ele possa assim se reconstruir e caminhar para as conquistas! Porque se 

tratando de regras é necessário que haja o conflito para melhor entendimento das 

regras, por exemplo, ele vivenciando muitas coisas ele consegue compreender. 

 

E você se recorda de Piaget através da graduação? Ou algum curso de formação 

continuada? 

 

P6 – Então, na continuada (pós-graduação) ouvi muito sobre Piaget, mas em cursos 

também. 

 

Como é possível notar, as professoras P1 P2 e P3 afirmaram 

conhecer os estudos de Piaget acerca do assunto, já P4 P5 e P6 comentaram sobre, 

entretanto, colocaram que não se recordam muito bem (caso de P4) ou afirmaram 

ter melhor conhecimento em outro autor, como Vigotsky, e assim falaram um pouco 

dele também (caso de P5 e P6). Nesse contexto, é interessante observar que a 

maior parte das entrevistadas comentou sobre a autonomia e não falou muito sobre 

os conceitos de anomia e de heteronomia.   



48 

 

Isso, talvez, se deve ao fato de que a autonomia é algo hoje em dia 

mais comentado nas escolas e nas filosofias das mesmas, uma vez que se quer 

colaborar e dar a base para que o aluno cresça de forma autônoma e, assim, isso 

fica mais presente na memória dos professores. No entanto, é relevante se atentar 

ao fato de que, para Piaget, a autonomia do sujeito não se refere somente à 

independência para fazer atividades ou para mostrar maior interesse em alguns 

momentos.  

Piaget (1994) aborda a autonomia de forma mais ampla, referindo-se 

como a última fase do desenvolvimento moral, em que é possível notar relações de 

reciprocidade e de cooperação entre os sujeitos. Assim, os acordos e combinados 

também são entendidos como mútuos entre os mesmos. Nesse sentido, o indivíduo 

faz suas escolhas e assim vai organizando sua personalidade, entretanto, o que o 

move é o respeito, a reciprocidade e a cooperação. 

Segundo VINHA (1999, p. 03), 

Autonomia não é o mesmo que individualismo, ou liberdade para fazer o 
que quer, significa coordenar os diferentes fatores relevantes, para decidir 
agir da melhor maneira para todos os envolvidos, levando em consideração, 
ao tomar decisões, os direitos, o ponto de vista do outro. 

Em relação aos outros estágios do desenvolvimento moral e da 

construção da noção de regras, anomia e heteronomia, observa-se que as respostas 

indicam pouco ou nenhum conhecimento por parte das entrevistadas. Desconhecem 

o conceito de anomia, que, para Piaget, a criança “nasce na anomia, isto é, há uma 

ausência total de regras, leis. O bebê não sabe o que deve ou não ser feito, muito 

menos as regras da sociedade em que vive.” (VINHA, 1999, p. 04-05).  

No que diz respeito à heteronomia, não se observou relação entre as 

falas das professoras e o significado desse conceito. Segundo VINHA (1999), mais 

tarde, vivendo e interagindo com a família a qual pertence, à criança começa a se 

perceber e também a perceber os outros, começa a entender também que existem 

coisas que não podem nem devem ser feitas e acaba sendo “guiada” por adultos ou 

pessoas mais velhas, se tornando, assim, heterônoma.  

Nas palavras de VINHA (1999, p. 05), 

Na heteronomia, a criança já sabe que há coisas certas e erradas, mas são 
os adultos que as definem, isto é, as regras emanam dos mais velhos, elas 
são naturalmente governada pelos outros, considerando que o certo é 
obedecer, que o papai (ou outro adulto qualquer que respeite) é aquele que 
sabe mais, o mais inteligente. E devido a isso ela necessita das regras e 
referências dos mais velhos, para sentir-se protegida, segura, amada e 
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aprender a escolher e priorizar suas vontades. Elas precisam desses limites 
estabelecidos claramente quando pequenas, para que, mais tarde, possam 
aos poucos, construir suas próprias regras, fazer acordos, aprender a 
negociar e fazer contratos. 

Portanto, nessas duas fases de anomia e heteronomia, a obediência 

às regras não acontece de forma independente, ou seja, sem ficar tão presa ao olhar 

dos pais ou dos mais velhos, o que só será possível num estágio mais evoluído, que 

é o da autonomia. A noção de autonomia como sendo parte de um processo que 

envolve outros estágios do desenvolvimento moral não foi apontada pelas 

professoras deste estudo. 

Por fim, Piaget (1994) deixa claro que todos os estágios são 

importantes para o processo de desenvolvimento moral e construção das regras, 

pois a criança não nasce com a moral inata, ela vai sendo construída, e o ambiente 

escolar é um facilitador para isso, afinal é na escola que a criança tem um dos 

primeiros contatos com opiniões e ideias diferentes da sua, com a ideia de grupo, o 

que é muito importante.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constituiu-se como base de discussão deste trabalho o estudo 

acerca do processo de desenvolvimento moral do indivíduo, mais especificamente a 

questão da construção das regras dentro do ambiente escolar, buscando conhecer 

as concepções de professores sobre essa temática. Nesse sentido, partiu da 

relevância de conhecer o fazer e o compreender do professor em relação à 

elaboração e à manutenção das regras no espaço escolar. 

De maneira geral, baseando-se nos relatos das professoras acerca 

do desenvolvimento moral e da questão das regras, foi possível perceber que elas 

concordam e compreendem a relevância de se trabalhar a partir de combinados, de 

conversas e esclarecimentos nas tomadas de decisões em sala de aula. Dessa 

maneira, existe um consenso na fala das professoras em relação ao fato de que o 

trabalho com as regras é algo indispensável no cotidiano escolar, e de que nesse 

processo a escola tem um papel muito importante na formação de atitudes, através 

de seus princípios e objetivos, proporcionando laços entre família e escola e também 

promovendo sempre o diálogo nas várias mediações e situações. 

Observou-se, ainda, que foram relatados projetos diversificados 

propostos pela escola e até mesmo a falta de conhecimento sobre algum projeto 

institucional por uma das professoras, apesar de todas elas trabalharem na mesma 

escola. Entretanto, não houve divergência quanto ao fato de que a postura do 

professor na sala de aula e até mesmo fora dela é algo primordial frente à 

construção de regras. É consensual a compreensão de que é possível e necessário 

negociar as regras no ambiente escolar buscando-se sempre um ambiente mais 

tranqüilo, agradável e harmonioso, onde possa haver experiências diversas 

baseadas na negociação e no diálogo entre as partes. A criança, nesse sentido, se 

torna sujeito ativo do processo de construção das regras e isso foi muito bem 

especificado pelas professoras entrevistadas. 

A pergunta mais especificamente de cunho teórico, que buscou 

investigar o conhecimento das professoras sobre o desenvolvimento moral para 

Piaget, revelou que grande parte não se recorda ou não tem conhecimento sobre o 

que autor aponta em relação a essa temática. O conceito de autonomia, que foi mais 

o comentado na entrevista, mostrou ser pouco conhecido pelas professoras, que 

não indicaram saber que ela não trata somente da questão da independência do 
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sujeito, e sim do aprimoramento de algo mais amplo, que diz respeito ao indivíduo 

saber cooperar, e ter reciprocidade, a partir de acordos mútuos, cujas bases são o 

diálogo e as interações. 

Nesse sentido, é importante atentar para a formação do professor, 

pois é a partir das suas atuações e de sua postura, que estão, por sua vez, 

baseadas em suas concepções, que ele poderá ou não interferir de maneira 

significativa na construção moral dos sujeitos.  

Apesar das muitas condições desfavoráveis de trabalho com as 

quais o professor convive, que ultrapassam o contexto escolar e abrangem o 

contexto social e político, foi muito importante observar, nas entrevistas, a relevância 

e o significado apontados pelas professoras em relação ao seu papel no 

desenvolvimento moral dos seus alunos. Esta oportunidade, além do estudo deste 

tema, significaram uma experiência enriquecedora para a minha formação, o que me 

instiga muito a querer sempre procurar mais informações e conhecimentos na área.  

No decorrer da elaboração deste trabalho, que surgiu de uma 

inquietação pessoal, houve contribuição para a minha formação de uma maneira 

geral, possibilitando maior conhecimento teórico sobre uma temática que é 

retratada, muitas vezes, com grande dificuldade pelos professores atualmente, ou 

seja, lidar com as regras em sala de aula. Conseqüentemente foi possível me 

deparar com algo que não foi muito tratado nas disciplinas da minha graduação de 

uma forma mais intensa/específica, mas que constitui-se como algo fundamental na 

vivência de qualquer professor que atuará nas primeiras fases de desenvolvimento 

moral de inúmeros indivíduos. 

Por fim, vale ressaltar que esta pesquisa investigou as concepções 

de um número reduzido de professores, que pode ser ampliado em outros estudos, 

dada a importância do assunto tratado.  
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APÊNDICE A – TERMOS DE CONSENTIMENTO 

 

 

Termo de consentimento 

 

O TCC da aluna Vanessa Novais, intitulado “Concepções de professores 

sobre o desenvolvimento moral e a construção de regras no ambiente escolar”, sob 

orientação da Profª Dra. Andreza Schiavoni, tem como objetivo geral analisar a questão das 

regras dentro da escola e também o conhecimento dos professores dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental acerca do assunto.  

 Para tanto, faz-se necessário consultar professores por meio de 

entrevista semi-estruturada. 

Assim, eu, _____________________________________, 

professora do Colégio Universitário – Londrina-PR, afirmo conceder à aluna 

Vanessa Novais uma entrevista semi-estruturada, gravada, ciente que os dados 

coletados serão utilizados somente com fins acadêmicos, não havendo identificação 

do professor em questão. 

 

 

 

 

Londrina, ____ de maio de 2012. 

. 

 

____________________________             _____________________________ 

                       Nome                                                        Assinatura 
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Termo de consentimento 

 

O TCC da aluna Vanessa Novais, intitulado “Concepções de professores 

sobre o desenvolvimento moral e a construção de regras no ambiente escolar”, sob 

orientação da Profª Dra. Andreza Schiavoni, tem como objetivo geral analisar a questão das 

regras dentro da escola e também o conhecimento dos professores dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental acerca do assunto.  

 Para tanto, faz-se necessário consultar professores por meio de 

entrevista semi-estruturada. 

Assim, eu, _____________________________________, diretor do 

Colégio Universitário – Londrina-PR, afirmo conceder à aluna Vanessa Novais, 

realizar entrevista semi-estruturada, gravada, ciente que os dados coletados serão 

utilizados somente com fins acadêmicos, não havendo identificação dos professores 

em questão. 

 

 

 

 

Londrina, ____ de maio de 2012. 

. 

 

____________________________             _____________________________ 

                       Nome                                                   Assinatura e carimbo 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA  

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1- O que você entende por regras? 

 

2- Qual o papel da escola em relação à formação e à manutenção das regras no 

ambiente escolar? 

 
 

3- Na escola em que atua existe algum projeto que trabalhe com os professores e/ou 

com os alunos referente ao trabalho com as regras? Se sim explique. 

 

4- Para você as regras podem ser negociadas dentro do ambiente escolar e na sala de 

aula? Que tipo de regras são essas? 

 
 

5- Para você, apenas o adulto deve elaborar as regras em sala de aula ou as crianças 

(os alunos) podem ajudar nessa elaboração? 

 

6- Você considera que um ambiente de diálogo e interação entre os sujeitos é 

importante para a construção das regras? 

 
 

7- Você conhece o estudo de Piaget sobre o desenvolvimento moral e o processo de 

construção de regras no sujeito? Se sim, explique. 

 

 

 

 

 

 


