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RESUMO 
 
 
A construção da moralidade na criança é fundamentalmente importante para o 
desenvolvimento de um indivíduo como cidadão crítico, autônomo e capaz de 
estabelecer relações sociais. Todavia, essas relações geralmente favorecem a 
ocorrência de conflitos interpessoais. Em um contexto escolar, particularmente, o 
educador tem um papel importante neste processo como mediador destas relações 
e na construção da consciência de regras a serem construídas. Partindo destas 
premissas, o presente trabalho tem como objetivo investigar o processo de 
construção da moralidade na criança e a respectiva concepção sobre conflitos 
interpessoais, dadas por muitos educadores, em estudos ora levantados aqui, bem 
como possíveis abordagens de atuação docente. Para tanto, metodologicamente 
este estudo, de caráter eminentemente bibliográfico, partiu de um levantamento de 
referências embasadas sobre o aporte teórico de Jean Piaget acerca do processo de 
construção da moralidade e resolução de conflitos. A intencionalidade deste trabalho 
constituiu-se, então, em investigar o processo de construção da consciência das 
regras pelas crianças em sua relação com a construção da concepção de 
moralidade e, consequentemente, sua contribuição para a resolução de conflitos 
interpessoais. Como resultado, verificou-se a partir dos estudos levantados que 
muitos educadores impõem o cumprimento das regras e concebem os conflitos entre 
crianças como algo inaceitável, buscando impedir que eles aconteçam no contexto 
escolar. Neste caso, as pesquisas ora anunciadas indicaram que grande parte dos 
educadores ainda não concebe os conflitos interpessoais entre crianças como parte 
do processo de construção de sua moralidade, deixando consequentemente de 
mediar de forma adequada tais conflitos, dificultando assim o desenvolvimento da 
autonomia de muitas crianças.  

 
Palavras-chave: Conflitos interpessoais. Prática docente. Desenvolvimento moral.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os conflitos interpessoais na relação educativa estão intimamente 

ligados à construção da moralidade infantil, sendo eles, portanto, necessários, 

saudáveis, construtivos e essenciais para as práticas de caráter morais além 

de trazerem em si grandes oportunidades para abordar valores. Por todos 

estes motivos, os conflitos interpessoais vividos no contexto escolar trazem 

implicações para a constituição e formação da moralidade infantil, ou seja, para 

o seu desenvolvimento emocional, social, cultural e cognitivo.    

Com o interesse de investigar o processo de desenvolvimento infantil 

para melhor compreender as ações das crianças, buscamos um assunto que 

nos causasse inquietação e despertasse interesse a ponto de utilizá-lo em um 

estudo mais aprofundado dentro do curso de Pedagogia. Ao assistir a uma 

palestra com a Profª. Drª. Telma Pillegi Vinha1 pôde-se perceber que o estudo 

sobre os conflitos interpessoais na relação educativa desenvolvido por ela, 

baseado na teoria piagetiana, levantava questões essenciais para o melhor 

trabalho no ambiente escolar.  

A nosso ver, o tema traz relevância significativa no contexto acadêmico 

na medida em que a construção do sujeito autônomo, criativo e crítico na 

escola depende dos procedimentos pedagógicos utilizados dentro dela. É 

importante investigar como este ambiente influencia na moralidade infantil e 

como os alunos e professores lidam com as situações de conflitos 

interpessoais. O professor precisa saber lidar com os conflitos existentes entre 

as crianças para que não os resolva por elas. É importante que elas mesmas 

comecem a reconhecê-los percebendo suas consequências. Os conflitos são 

necessários ao desenvolvimento, bem como a importância da formação do 

professor, pois suas atitudes e posturas baseadas em suas concepções 

poderão, ou não, interferir de maneira significativa na construção da moral de 

um sujeito.  

                                                 
1
 Pedagoga, doutora em educação na área de psicologia, desenvolvimento humano e 

educação pela Faculdade de Educação da Unicamp e professora do departamento de 
psicologia educacional desta mesma instituição. Realiza pesquisas na área das relações 
interpessoais e o desenvolvimento moral, sendo membro do Laboratório de Psicologia 
Genética da Unicamp e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral da Unesp. 
Autora de livros e artigos diversos. 
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Por este motivo, entendemos que o trabalho desenvolvido em torno do 

desenvolvimento da moral, da construção de regras e da resolução de conflitos 

possa trazer uma relevante contribuição para a formação do aluno, ser social, 

capaz de agir e interagir no meio em que está inserido. Entendemos que os 

conflitos interpessoais são oportunidades para o processo de formação de 

valores e que a mediação adequada pelo educador pode auxiliar na 

legitimação das normas sociais pela criança. 

Sendo o ambiente escolar complexo e conflituoso, desejamos 

compreender de que modo os conflitos interpessoais vem sendo concebidos no 

contexto escolar, particularmente nas relações educativas entre professor e 

aluno tanto em sua prática quanto em sua formação docente e quais suas 

implicações na constituição da moralidade infantil. 

Pelas leituras já desenvolvidas e pesquisas até aqui levantadas, temos 

em conta que a busca por uma compreensão mais contextualizada acerca de 

conflitos presentes no ambiente escolar, possa contribuir para o processo de 

desenvolvimento infantil, particularmente em relação à constituição de sua 

autonomia moral. 

É prudente ressaltar que, para que a construção de princípios de 

moralidade ocorra na criança é preciso um ambiente cooperativo pautado no 

respeito mútuo e na reciprocidade. É desta forma que os conflitos permitem a 

construção de valores e a compreensão de normas, regras, direitos e deveres 

na escola e, mais especificamente, o desenvolvimento da autonomia de um 

sujeito. Eis uma premissa tomada aqui, neste estudo, tendo em vista o aporte 

teórico adotado, pautado nos estudos do Epistemólogo Suíço Jean Piaget, que 

tem em sua perspectiva construtivista o desenvolvimento da moralidade e 

construção e exercício da autonomia dos indivíduos como essenciais ao 

desenvolvimento sociomoral da criança, sendo ponto importante de análise 

para o campo educacional.  

Se entendemos que a escola está, em todo momento, produzindo e 

reproduzindo valores e por isso assume responsabilidade direta na construção 

da moralidade de crianças, de acordo com Piaget, para uma educação com 

proposta transformadora é necessário possibilitar o desenvolvimento da 

autonomia às crianças, uma vez que ela “só aparece com a reciprocidade, 

quando o respeito mútuo é bastante forte, para que o indivíduo experimente 
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interiormente a necessidade de tratar os outros como gostaria de ser tratado” 

(PIAGET, 1994, p. 155). 

Baseado nestes princípios, o desenvolvimento deste estudo tem como 

objetivo investigar os conflitos interpessoais nas relações educativas e a partir 

deles buscar compreender o quanto eles são resultantes de concepções 

vinculadas à formação e a prática de professores e em que medida esses 

conflitos interpessoais entre crianças vividos no contexto escolar trazem uma 

implicação na constituição e formação da moralidade infantil, ou seja, em seu 

desenvolvimento emocional, social, cultural e cognitivo.  

Com caráter eminentemente bibliográfico, realizamos uma revisão de 

literatura, ou seja, um levantamento de fontes documentais. Para tanto, pautou-

se em produções e pesquisas de autores tais como Araújo (2008, 2012), La 

Taille (2006), Menin (1996), Piaget (1994) Vinha (1999, 2000, 2003, 2004), 

entre outros, para fundamentar as discussões presentes.  

Em termos metodológicos, esse processo de busca por fontes de 

dados baseou-se em pesquisas divulgadas em periódicos, apresentações de 

trabalhos em eventos, assim como dissertações e teses que tematizavam 

sobre a construção da moralidade e os conflitos interpessoais.  

Para tanto, este estudo foi estruturado a partir de três eixos, 

representados em três capítulos, sendo eles os seguintes: 

O primeiro, nomeado O desenvolvimento da moralidade segundo 

Piaget, se propõe a desenvolver um estudo sobre a perspectiva de Jean Piaget 

acerca do processo de desenvolvimento moral na criança e sua consequente 

formação de consciência de regras.  

O segundo capítulo, cujo título é: É possível pensar em uma 

educação moral na escola sob uma concepção construtivista?, por sua 

vez, busca discutir elementos que envolvem os conflitos interpessoais 

particularmente em contextos escolares. Nele, o foco se deu sobre como as 

escolas atuam ou podem atuar na formação e construção de princípios de 

moralidade de seus alunos, visando sua autonomia,  particularmente sob a 

perspectiva do autor referenciado aqui. 

Já no terceiro e último, intitulado: Conflitos interpessoais e suas 

implicações nas práticas escolares, procuramos observar como os princípios 
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ora mencionados podem ser observados e desenvolvidos na prática docente 

pelo educador, propriamente. 

Para concluir, buscamos tecer algumas considerações finais, tendo em 

vista o objetivo de enaltecer a importância do diálogo no ambiente escolar 

considerando a contribuição de um ambiente cooperativo e de respeito mútuo 

para a construção da autonomia pela criança e o seu desenvolvimento moral 

na perspectiva de criar condições para que ela possa resolver seus próprios 

conflitos interpessoais, tema central deste trabalho. 
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2 O DESENVOLVIMENTO DA MORALIDADE SEGUNDO PIAGET 

 

Desde pequenos aprendemos a conviver com regras e normas 

impostas pelos adultos. Regras estas necessárias para garantir a harmonia do 

convívio social, uma vez que ao iniciar a relação de uns com os outros elas se 

fazem necessárias para a convivência humana e a necessidade de regulá-la 

(VINHA, 2004). Para Piaget “sem relação com outra pessoa não há 

necessidade de moral, o indivíduo está em estado de anomia” (PIAGET, 1994, 

p. 155), dado que é por meio da construção dos valores e regras adquiridos no 

convívio social que o desenvolvimento da moralidade acontece. 

De acordo com Vinha (2004, p. 64): 

 

[...] será durante a convivência diária, desde pequenina, com o 
adulto, com seus pares, com as situações escolares, com os 
problemas com os quais se defronta, e também 
experimentando, agindo, que a criança irá construir seus 
valores, princípios e normas morais. 

 

Deste modo, compreendemos que a moralidade não nasce com o ser 

humano, pois é construída pela relação com os familiares, amigos, escola, ou 

seja, nas pequenas experiências diárias com o outro (VINHA, 1999), sendo 

orientada por valores, princípios e um conjunto de regras. A este respeito, 

Menin (1996) argumenta que a moralidade implica em refletir no porquê seguir 

certas regras e leis e não outras muito mais do que simplesmente obedecê-las. 

 

Por exemplo, uma pessoa pode não furtar por medo de ser 
apanhada e outra porque os objetos não lhe pertencem. Ambas 
não furtaram, mas é a mesma coisa? Muitas vezes considera-
se, de maneira equivocada, com maior desenvolvimento moral 
aquela pessoa que é boa. Ora, uma pessoa pode ser boa 
porque isso lhe traz aceitação e reconhecimento, assim 
procura sempre deixar claro os seus bons atos; outra porque 
não consegue negar; outras porque crê em que seu auxílio ou 
disponibilidade poderá contribuir para a vida de outrem; outras 
ainda porque querem, de alguma maneira, receber a 
retribuição de seus bons atos (VINHA, 2003, p. 14). 

 

Para tanto, estabelecer uma relação de respeito às regras torna-se 

fundamentalmente importante para a compreensão da necessidade de certas 
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regras e no porquê de segui-las, ou seja, o motivo pelo qual ela foi obedecida é 

o que determina o valor moral de uma ação (VINHA; TOGNETTA, 2008).  

De acordo com La Taille (2006, p. 75): 

 

[...] são três os conhecimentos necessários à ação moral 
entendida como um “saber fazer”: as regras, os princípios e os 
valores. Estes estão diretamente relacionados à própria 
definição do que é moral e ao sentido que ela pode ter na vida 
das pessoas. Assim, pode-se afirmar que conhecimentos sobre 
regras, princípios e valores são condições necessárias ao agir 
moral. 

 

Diante do caráter atual em que atitudes de agressividade, desrespeito 

e violência comumente vêm permeando o comportamento de muitas crianças, 

principalmente em situações de conflito, podemos dizer que, partindo desta 

concepção de moralidade, faz-se necessário analisar e compreender tais 

comportamentos considerando o juízo que fazem sobre a moralidade e a 

necessidade de obedecerem a regras. Vale ressaltar que, nessas 

circunstâncias, também é preciso analisar as atitudes dos adultos que 

convivem com ela em relação às regras e como lidam com os mesmos 

sentimentos, levando em conta o meio em que está inserida a criança.  

De acordo com Vinha e Tognetta (2008, p. 11239), o adulto muitas 

vezes ensina a importância de não cometer estes erros, porém, “a questão é 

como o adulto o faz, pois este processo irá interferir nas razões pelas quais as 

normas serão legitimadas.”  

Nesse sentido, o adulto, por sua vez, deve usar da transparência e 

verdade e favorecer um ambiente cooperativo de respeito mútuo, pois o 

cumprimento das regras, de maneira submissa, impostas pelos adultos por 

medo das consequências de não cumpri-las pode influenciar de modo negativo 

a construção da moral por uma criança. Neste caso, para construir sua 

moralidade, a criança precisa compreender a importância das regras para o 

convívio social e cumpri-las em respeito aos demais. 

Ainda nesta direção, Vinha (1999, p. 19) explica que: 

 

[...] se a criança só deixa de mentir porque tem medo de o nariz 
crescer, ou deixa de mentir porque a mamãe não gosta que 
mente, ou porque a mamãe acha feio, ela cresce com medo de 
descobrirem. O que fazia essa criança legitimar a norma de 
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falar a verdade eram coisas que, provavelmente, quando ela 
crescer já não vai acreditar mais. 

 

Isso porque, segundo a autora, com o tempo a criança vai perceber 

que a sua mentira poderá não ser descoberta e que a mentira a livrará de um 

castigo. Em um determinado momento poderá concluir que as ameaças 

fantasiosas não se concretizarão, então poderá deixar de cumprir normas e 

regras, pois não farão mais sentido para ela. 

Em seu estado de anomia, a criança pequena não compreende o 

sentido das regras, mas as obedece porque respeita suas fontes, ou seja, elas 

compreendem e interpretam as regras dentro do contexto do seu mundo 

infantil. 

Vinha (1999, p. 18) alerta que “é preciso considerar que a criança tem 

uma concepção do que é certo, do que é errado, do valor de verdade, do valor 

de mentira, completamente diferente do adulto.” Assim, segundo a autora, ao 

se tratar a moralidade infantil, o adulto não pode abusar da sua autoridade, 

pois a criança precisa compreender como o adulto sabe que ela está mentindo, 

onde está a verdade e explicar as consequências dessa mentira, pois “para 

uma criança pequena, uma mentira que é considerada grave é uma mentira em 

que você não pode acreditar”, visto que as demais são bobas e podem ser 

contadas. Para explicar melhor esta questão, a autora usa outro exemplo: 

 

[...] você dizer que encontrou um homem do tamanho de um 
prédio. Para ela, essa é uma mentira muito grave, porque não 
existe um homem do tamanho de um prédio. Assim, o exagero 
para a criança é mentira. Por outro lado, ela falar que tirou uma 
nota alta na prova, sendo que não tirou, não é uma mentira 
assim tão seria, porque ela poderia ter tirado mesmo! Como ela 

poderia ter tirado, é uma mentirinha boba. (VINHA, 1999, p. 
18) 

 

É importante ressaltar que a criança precisa compreender a 

necessidade das normas, caso contrário, existirão situações em que ela poderá 

infringi-las e não será descoberta. Do mesmo modo, se um adulto também ferir 

uma regra, isso criará uma situação de conflito com os demais, principalmente 

com as crianças, pois “para a norma adquirir validade ela precisa ser elaborada 
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e respeitada por todos, ou seja, é preciso haver cooperação e reciprocidade” 

(PEREIRA, 2006, p. 6). 

Piaget (1994, p. 58) explica que: 

 

[...] 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 indivíduo, não transformam verdadeiramente 
seu comportamento. 

 

Em seus estudos sobre a construção da moralidade, Piaget (1994) 

considera três momentos importantes que caracterizam o desenvolvimento do 

juízo moral pela criança. O primeiro momento é o estado da anomia ou pré-

moralidade, como já citado anteriormente, em que o indivíduo não tem 

consciência de regras; o segundo, a heteronomia ou realismo moral, onde o 

indivíduo respeita as regras por relação de submissão a uma autoridade; e o 

terceiro, a autonomia moral, caracterizada pela construção das regras pelo 

próprio indivíduo. 

 

2.1 A ANOMIA 

 

A anomia é a etapa inicial do desenvolvimento da moralidade, onde 

ainda que existam as regras, há uma ausência da consciência das mesmas. 

Em outras palavras, significa dizer que toda criança nasce na anomia, tendo 

em vista que são, neste momento, egocêntricas, e portanto, consideram 

apenas as suas vontades e seu querer. Vinha (2000, p. 54) explica que: 

 

[...] todas as crianças, desde o nascimento, até o período das 
operações concretas, são egocêntricas. Ou seja, incapazes de 
considerar os sentimentos, desejos, os pontos de vista do 
outro. Essa incapacidade de perceber perspectivas diferentes 
da dela é porque o egocentrismo causa um fenômeno de 
indiferenciação entre o seu próprio ponto de vista e do outro. 
Durante o seu crescimento, a criança vai, aos poucos, 
descentrando-se, percebendo que os outros possuem pontos 
de vista distintos; o seu pensamento vai tornando-se reversível, 
possibilitando-lhe a coordenação das diferentes perspectivas e 
das ações. 
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Vale dizer ainda, de acordo com a autora, que o egocentrismo aparece 

como dificuldade na relação com os adultos em entender as regras e obedecê-

las e aparece, entre as crianças, como obstáculo para compreender as 

diferenças existentes entre elas. “Devido ao egocentrismo a criança é incapaz 

de estabelecer relações, não compreendendo a lógica das relações mais 

usuais, porque não coordena diferentes perspectivas.” (VINHA, 2000, p. 63).  

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 a consciência da regra, 
enquanto estrutura formal, essas diferenciações são 
inexistentes do ponto de vista do próprio indivíduo. 

 

Desta maneira pode-se salientar que mesmo na anomia a criança está 

inserida na regularidade e regras do meio. Piaget (1994, p. 51) afirma que 

“desde a mais tenra idade, tudo exerce pressão sobre a criança para lhe impor 

a noção de regularidade.” Isso porque, as ações exteriores as quais a criança 

está submetida são parte desta regularidade e regras. Como exemplo, 

podemos pensar na hora de dormir, acordar e comer, que, enquanto regras 

exteriores, já estão presentes na etapa da anomia, sem que a criança as 

perceba como obrigação, pois age de um modo particular. 

Ainda segundo Piaget (1994, p. 298), compreendemos que “é só pelo 

contato com os julgamentos e as avaliações dos outros que esta anomia 

intelectual e afetiva perderá terreno progressivamente, sob a pressão das 

regras lógicas e morais coletivas”, ou seja, somente por meio da ação do adulto 

exercida nas relações sociais que a criança está inserida, ela poderá superar 

este estágio inicial. 

À medida que a criança se desenvolve e a anomia perde terreno, ela 

começa a perceber o mundo à sua volta e a receber a imposição das regras e 

normas do meio, da mesma forma que “percebe também que há coisas que 

podem ou não ser feitas, ingressando no mundo da moral, das regras, 
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tornando-se heterônoma, submetendo-se àquelas pessoas que detém o 

poder.” (VINHA; TOGNETTA, 2008, p. 11239).  

 

2.2 A HETERONOMIA 

 

A fase da heteronomia é o momento em que a criança precisa de um 

sentido de obrigação para as regras sociais. “Esse segundo estágio se inicia, 

então, no momento em que a criança, por imitação ou por contato verbal, 

começa a querer jogar de acordo com as regras recebidas do exterior” 

(PIAGET, 1994, p. 53). As relações com familiares, na escola e demais círculos 

de convívio serão determinantes neste período, haja vista que partirá destas 

relações às regras e normas a serem seguidas. 

Com efeito, em seu estado de heteronomia a criança obedece às 

regras por ter alguém que ela acredita ser uma autoridade que a ordena 

executar. “Na heteronomia, a obediência a um regra se dá pelo medo à 

punição ou pelo interesse nas vantagens a serem obtidas pessoalmente [...]” 

(MENIN, 1996, p. 41). Deste modo, La Taille (2006, p. 140) afirma que “a fusão 

de amor e de medo potencializa o respeito por figuras de autoridade”. Neste 

estágio ela já compreende que existem regras e que existe o certo e o errado, 

ainda que sejam estas definições dos adultos. 

 

A heteronomia moral é resultante das relações de respeito 
unilateral, e conduz a uma estrutura de comportamento típica 
do estágio pré-operatório: o realismo moral. [...] O realismo 
moral surge do encontro da coação com o egocentrismo, 
assim, apóia-se de um lado, sobre a exterioridade da regra, e 
de outro, é mantido por todos os realismos próprios à 
mentalidade egocêntrica da criança (VINHA, 2000, p. 81). 

 

Para reforçar esta ideia, Piaget (1994, p. 93) considera que a 

heteronomia é nutrida por sanções utilizadas pelos adultos, que resultam 

consequentemente, em um realismo moral. O realismo moral, por sua vez, 

implica na aceitação, pelas crianças, de deveres e valores que lhes são 

impostos, independente da sua compreensão em relação a eles e das 

circunstâncias em que se encontram. 



18 
 

É nessa direção que Piaget (1994, p. 154) considera que existam, na 

criança, duas morais distintas em consequência de processos formadores que 

se sucedem:  

[...] o primeiro destes processos é a coação moral do adulto, 
coação que resulta na heteronomia e, consequentemente, no 
realismo moral. O segundo é a cooperação, que resulta na 
autonomia. Entre os dois, podemos distinguir uma fase de 
interiorização e de generalização das regras e das ordens. 

 

Em um primeiro momento a criança recebe as coordenadas por meio 

da coação adulta em que prevalece o respeito unilateral e caminha para a 

construção da autonomia “quando ela descobre que a veracidade é necessária 

nas relações de simpatia e respeito mútuo [...] independente de qualquer 

pressão exterior.” (PEREIRA, 2006, p. 155). 

A construção da autonomia moral pela criança só será possível quando 

o adulto minimizar o uso de sua autoridade e promover um ambiente de 

cooperação e respeito mútuo, “encorajando-a a construir por si seu próprio 

valor moral e intercambiando pontos de vista.” (PEREIRA, 2006, p. 10). 

 

Daqui por diante, a regra é concebida como uma livre decisão 
das próprias consciências. Não é mais coercitiva nem exterior: 
pode ser modificada e adaptada às tendências do grupo. Não 
constitui mais uma verdade revelada, cujo caráter sagrado se 
prende às suas origens divinas e à sua permanência histórica: 
é a construção progressiva e autônoma. [...] é a partir do 
momento em que a regra de cooperação sucede à regra de 
coação que ela se torna uma lei moral efetiva (PIAGET, 1994, 
p. 64). 

 
2.3 A AUTONOMIA  

 

O terceiro e último estágio é caracterizado por uma nova reflexão pela 

criança no tocante às regras. Elas são compreendidas com maior clareza e 

com isso criam seu próprio conceito de regras, dando assim um novo sentido 

às normas. Nesse processo, denominado autonomia moral, a própria criança 

cria suas próprias regras e o respeito mútuo e a cooperação contribuem na 

elaboração e manutenção das normas com e entre seus pares. 

Para que isso aconteça, Vinha e Tognetta (2008, p. 11240) ressaltam 

que: 
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[...] é preciso coordenar os diferentes fatores relevantes para 
decidir agir da melhor maneira para todos os envolvidos, 
levando em consideração ao tomar decisões o princípio da 
equidade, ou seja, as diferenças, os direitos, os sentimentos, 
as perspectivas de si e as dos outros. 

 

Na autonomia, a regra não é mais algo exterior à criança e não lhe é 

imposta por um adulto. “Na autonomia a obediência a uma regra e se dá pela 

compreensão e concordância com sua validade universal [...]” (MENIN, 1996, 

p. 41).  

Nesse período do desenvolvimento, a regra não é mais imutável pois, 

desde que haja consentimento de um grupo de pares, não há o que impeça de 

ser modificada.  

 

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 (PIAGET, 1994, p. 82). 

 

Eis um passo importante no processo de desenvolvimento de uma 

criança, visto que neste momento poderá construir um bom convívio com seu 

grupo de pares, pautado sobretudo pelo respeito mútuo. 

 

2.4 O RESPEITO E O SENTIMENTO DE VERGONHA  

 

E já que estamos tratando da construção da moralidade, bem como de 

regras, é imprescindível se falar em respeito, uma vez que este rege as ações 

humanas, sejam heterônomas ou autônomas. Piaget (1994) considera que o 

respeito é a base de toda construção moral, podendo ser unilateral e mútuo: 

 

Há, entre o respeito mútuo e a autonomia da consciência a 
mesma relação existente entre o respeito unilateral e o 
egocentrismo. Acrescente-se a isso somente a circunstancia 
essencial de que o respeito mútuo, bem mais que o respeito 
unilateral, encontra o elemento de racionalidade anunciado 
desde a inteligência motora inicial, ultrapassando, assim, o 
episódio marcado pela intervenção da coação e do 
egocentrismo (PIAGET, 1994, p. 82). 
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O respeito unilateral está relacionado à heteronomia, por caracterizar 

um período em que a relação do adulto e da criança é de coerção, ou seja, é 

exercido um respeito por imposição do adulto frente à criança e esta, por 

obediência, executa as regras. Vinha e Tognetta (2008, p. 11240) explicam que 

estas regras são, por vezes, cumpridas em virtude do respeito e do amor que a 

criança tem pelas suas fontes. Além disso, ao mesmo tempo que a criança 

“teme a própria autoridade em si, teme ainda a perda do afeto, da proteção, da 

confiança das pessoas que a amam. Há também o medo do castigo, da 

censura e de perder o cuidado”.  Bovet (apud PIAGET, 1994, p. 90) confirma 

esta compreensão ao perceber “o respeito como um sentimento que se dirige a 

pessoas e não à regra como tal". Para ele, "[...] é o respeito que temos por 

esse indivíduo que nos faz considerar como obrigatória a regra fixada por ele.”  

Para Piaget (1994, p. 298),  

 

[...] o respeito da criança pelo adulto tem por efeito provocar o 
aparecimento de uma concepção anunciadora da noção da 
verdade: o pensamento deixa de afirmar simplesmente o que 
lhe agrada, para se conformar com a opinião do ambiente. 

 

Nesse sentido, o respeito mútuo se faz presente no estágio da 

autonomia, que se relaciona intrinsecamente com a cooperação.  

Ainda nas palavras de Piaget (1994, p. 91): 

 

[...] o respeito mútuo aparece, portanto, como a 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 as normas 
da autoridade pela norma imanente à própria ação a à própria 
consciência, que é a reciprocidade na simpatia. 

 

A este respeito, o autor ainda ressalta que a 

 

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

de um conceito geral de moralidade algo for considerado bom, pois o mútuo 

pode ser somente por consentimento de algo ruim ou condenável perante os 

demais. Segundo Vinha (2003, p. 28), “na autonomia os valores e sentimentos 

morais se integram à personalidade do indivíduo.” 

La Taille (2002) se refere, em muitos de seus estudos, que o 

sentimento da vergonha está intimamente relacionado à construção da 

moralidade e respeito às regras. Para ele, aos poucos o medo do castigo, 

como visto no período da heteronomia, vai perdendo importância diante do 

medo de decair diante de uma pessoa respeitada. Isso caracteriza a vergonha 

como um sentimento moral de muita importância.  

Com isso, La Taille (2002, p. 19) afirma que: 

 

[...] a vergonha é a tristeza que acompanha a ideia de alguma 
ação que imaginamos censurada pelos outros e que o é por 
nós mesmos. Se for censurada pelos outros sem a nossa 
anuência, não é vergonha (e apenas cuidado com a 
reputação), mas é vergonha se for censurada apenas por nós, 
mesmo que os outros não nos condenem ou nem saibam de 
nossa ação (exposição virtual, apenas imaginada). 

 

Desta forma, o sentimento de vergonha está relacionado ao juízo 

alheio sobre si diante de uma exposição ou não. Para tanto, explica que este 

sentimento está relacionado com duas condições: inferioridade e exposição. 

Todavia, La Taille (2002) também ressalta que a vergonha pode ser sentida 

sem a condição de exposição, somente pelo julgamento individual. 

 

No caso da vergonha, o juízo negativo alheio é aceito como 
legítimo e, logo, corresponde a um autojuízo negativo. Na 
vergonha, portanto, o decair perante os olhos alheios deve 
corresponder a um decair perante os próprios olhos. Com 
efeito, se apenas o fato de ser julgado negativamente 
causasse, por si só, vergonha, tal sentimento seria perene, pois 
sempre há alguém que julga negativamente outra pessoa, 
porque não existe pessoa que faça a unanimidade, que tenha a 
aprovação de todos. Tanto é verdade que não sentimos 
vergonha perante qualquer juízo negativo (LA TAILLE, 2002, p. 
19). 
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O autor explica ainda que, ao despertar um senso moral na criança, ela 

não mais experimentará a vergonha pela exposição, mas começará a fazer o 

julgamento negativo de si mesma. 

 

 

[...] embora não determinantes de forma absoluta, os juízos 
alheios cumprem papel essencial na construção das 
representações de si, por parte da criança. Ela tende a se ver 
como é vista, a assumir representações de si, que acredita 
corresponder às representações que os outros têm dela, e, 
logo, a ter vergonha quando os outros a julgam negativamente. 
Ora, esse fato é essencial para o porvir do desenvolvimento 
moral. (LA TAILLE, 2006, p. 140) 

 

Desta maneira, se a criança está inserida num meio social em que as 

ações morais não são valorizadas, logo ela não se apropriará destas em seu 

julgamento de si. Do mesmo modo, se o meio em que ela vive valorizar 

positivamente suas ações morais, ela fará também um juízo positivo de si. 
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3 É POSSÍVEL PENSAR EM UMA EDUCAÇÃO MORAL NA ESCOLA SOB 

UMA CONCEPÇÃO CONSTRUTIVISTA? 

 

Sendo a escola um ambiente privilegiado de vivência entre os 

indivíduos, aponta-se a necessidade de compreender como ela atua ou pode 

atuar na formação e construção moral dos seus alunos visando a sua 

autonomia moral. A construção desta autonomia é objetivo da educação moral 

(LEPRE, 2005) e é função do professor que tem como intenção a formação 

integral do seu aluno e “como objetivo a construção de personalidades morais 

que busquem de forma consciente e virtuosa a felicidade e o Bem, pessoal e 

coletivo.” (ARAÚJO, 2012, p. 85).  

Para pensarmos em uma educação moral na escola sob uma visão 

construtivista, é preciso que a escola seja democrática e trabalhe para a 

democracia. Araújo (2012) ressalta que democracia no ambiente escolar não 

se trata do trabalho de acordo com a maioria: os alunos, uma vez que a escola 

tem integrantes com interesses e responsabilidades diferentes. Dessa maneira, 

torna-se necessário reconhecer e trabalhar o princípio da equidade dentro da 

igualdade do ambiente democrático de forma a reconhecer as diferenças de 

uma determinada instituição.  

No ambiente escolar, devem-se preservar os direitos básicos no que 

tange a cidadania e a ética docente e social e embora a hierarquia dentro 

desse ambiente deva ser mantida em virtude das responsabilidades individuais, 

a melhor maneira de se estabelecer a democracia é permitindo a participação 

nos processos decisórios que podem ser compartilhados (ARAÚJO, 2012). 

 

Uma escola democrática e participativa possui um papel mais 
amplo na tarefa educativa do que aquele que normalmente é 
desenvolvido na maioria das instituições. Considero que para 
se atingir esses objetivos necessitamos promover uma 
reorganização dos espaços, dos tempos, dos conteúdos e das 
relações interpessoais hoje existentes dentro das instituições 
escolares (ARAÚJO, 2012, p. 81). 

 

Nesse sentido, para o autor, é necessário então compreender alguns 

fatores que interferem o processo de democratização das escolas. Para ele 

aspectos como os conteúdos escolares, a metodologia das aulas, valores dos 
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membros da comunidade escolar, as relações interpessoais e a gestão escolar, 

precisam ser analisados e enfrentados no cotidiano das escolas. Ao conseguir 

promover a participação da comunidade nos processos decisórios, 

principalmente por meio de assembléias, seguramente a escola estará 

caminhando para sua democratização efetiva. 

A educação social embora, a princípio, seja responsabilidade dos pais, 

torna-se também uma responsabilidade do ambiente educacional, pois é neste 

espaço e com os profissionais que ali atuam que as crianças passarão grande 

parte do seu tempo. Cabe a escola então criar e propiciar situações que 

favoreçam o desenvolvimento da autonomia e direcionem o desenvolvimento 

da moral na criança. (BONFIM, 2008). 

De acordo com Lepre (2005) para que a educação moral aconteça é 

preciso ter um envolvimento e compromisso de todo corpo docente de forma 

com que esta educação seja conduzida para toda a escola. 

 

[...] toda a escola deve estar engajada em seu programa de 
educação moral, caso tenha optado por ele de forma 
democrática. Esse trabalho não pode ser desenvolvido apenas 
na sala de aula, entre professor e alunos, mas em toda a 
escola, que deve constituir-se como um ambiente sócio-moral 
(LEPRE, 2005, p. 8). 

 

Um ambiente que favoreça a interação social e o trabalho em equipe 

apresenta, inevitavelmente, conflitos2. Diante deles é preciso pensar maneiras 

de se estabelecer a reciprocidade.  

 

[...] as escolas inevitavelmente influenciam de modo 
significativo na formação moral das crianças e jovens. Quanto 
mais o ambiente oferecido for cooperativo, maior o 
desenvolvimento da autonomia, e; quanto mais autoritário, 
maiores os níveis de heteronomia (VINHA; TOGNETTA, 2008, 
p. 11241).  

 

Neste sentido, o educador possui papel fundamental na construção da 

autonomia pela criança. Tendo ele, uma perspectiva construtivista, torna-se 

                                                 
2
Para Piaget, os conflitos podem ser tanto intrapessoais (cognitivos e morais) como entre os 
indivíduos (interpessoais) e são considerados necessários ao desenvolvimento (SPÍNDOLA; 
MOUSINHO, 2010). Neste trabalho, o termo “conflito” será utilizado recorrentemente como 
referência aos conflitos interpessoais. 
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possível compreender que as relações são fundamentais e que o diálogo deve 

ser valorizado como forma estabelecer relações mais saudáveis e resoluções 

de conflitos mais justas nos ambientes sociais promovendo, assim, a busca 

pela reflexão das ações e suas consequências. 

Sabemos que a escola tende a manter uma postura que favoreça a 

heteronomia, tanto pelas regras a ser cumpridas, quanto para manter a ordem 

e a disciplina. Sabemos também que tal posicionamento pouco ou nada 

contribui para se alcançar o objetivo de uma educação moral. Desta maneira 

torna-se necessário então, que se reavaliem os procedimentos educativos de 

modo que contribua para o aprendizado da criança no que tange a sua 

organização seja em horários para o desenvolvimento de atividades e com no 

que pode ou não ser feito para se manter a organização do ambiente social 

(BONFIM, 2008). 

Muitas pesquisas, tais como as de Araújo (2012); Vinha e Tognetta, 

2008; Vinha (2000, 2003) e Menin (1996) apontam que embora exista uma 

pretensão pela educação moral e autônoma, o contexto escolar de muitas 

escolas apresenta uma prática docente longe de ser dialogada e com maior 

valorização à obediência às regras e à autoridade. Tal afirmativa é justificada 

por muitos educadores como sendo a resolução dos conflitos desviantes da 

ação do professor e nocivos à aprendizagem e que resolvê-los consome 

tempo. De certo modo, muitos educadores também se deparam com 

dificuldades em encontrar e criar estratégias para lidar com eles (SPÍNDOLA; 

MOUSINHO, 2010).  

Nota-se que a intencionalidade dos projetos pedagógicos em favorecer 

a autonomia, a criticidade, a democracia e uma educação moral por meio de 

uma ação reflexiva, defronta com a necessidade desenfreada em cumprir com 

a demanda do currículo escolar. 

 

A preocupação dos currículos é com o ensino da língua, das 
matemáticas, das ciências, da natureza sócio-política-
econômica da humanidade e das artes. Em outras palavras, o 
que se privilegia é o desenvolvimento da dimensão cognitiva 
das pessoas, a partir de conteúdos muitas vezes 
descontextualizados e dissociados da realidade e dos 
interesses da maioria dos educandos, negligenciando outras 
dimensões constitutivas do ser humano e suas necessidades 
básicas (ARAÚJO, 2012, p. 79). 
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Bonfim (2008) considera que é na escola que a criança torna-se 

responsável por estabelecer suas próprias regras que serão cumpridas em 

conjunto. Desta maneira o ambiente escolar contribui positivamente para o 

desenvolvimento moral da crianca uma vez que o cumprimento das regras 

passará a fazer sentido para elas. Ao aplicá-las é preciso que se associe a algo 

que a criança se sinta bem. É ao vivenciar as situações que as crianças 

compreenderão a necessidade de regras e normas e caminharão para o 

desenvolvimento da moralidade. É necessário que haja coerência entre as 

regras e a postura dos educadores com elas. “Em uma escola democrática, os 

valores devem guiar as práticas, dando sentido às mesmas [...]” (AIELLO, 

2012, p. 19).  

Aiello (2012) afirma que o objetivo da educação moral é o 

favorecimento da autonomia dos seus alunos e exige das instituições de ensino 

uma revisão na qualidade do ambiente sociomoral que oferecem para interação 

dos seus membros.  

 

Nesse sentido, formar indivíduos autônomos significa despertar 
na criança ou no jovem a consciência de sua própria identidade 
como sujeito que pensa, que decide, que se sente pertencente 
ao grupo social ao qual participa, que deseja ser valor aos 
olhos dos outros e que na convivência com outras identidades, 
aprende a vê-las também como valor (AIELLO, 2012, p. 8). 

 

Deste modo a educação moral não se deve limitar apenas a 

socialização, mas no conjunto de todos esses fatores que se tonam uma 

responsabilidade dela.  

A autora ainda considera que cabe à educação moral formar sujeitos 

críticos capazes de analisar e questionar as regras e normas a que estão 

submetidos fazendo uso da liberdade e justiça, de forma com que não se 

acomode diante do que lhe é imposto e ao mesmo tempo considere-se um ser 

social, tendo que ser justo e compreender direitos e deveres na sociedade que 

está inserido “[...] deve acontecer em todos os espaços em que as pessoas 

estão em relação e, em decorrência dessa convivência, possam experimentar 

as vantagens da cooperação, da solidariedade, da igualdade, da justiça.” 

(MEHANNA, 2014, p. 12).  
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As relações equilibradas e respeitosas dependem do processo de 

construção e aprendizagem mediados por uma educação que se preocupa em 

construir a identidade de seus alunos de maneira que acrescente valores 

morais a ela.  

 

[...] é fundamental que a escola defina valores morais, tais 
como justiça, solidariedade, respeito, diálogo, como condição e 
finalidade para a construção da autonomia moral. O professor 
deve ficar atento para que o diálogo seja planejado e previsto 
em diferentes espaços e momentos da vida escolar, pois ele é 
fundamental na formação moral. Ainda, deve participar da 
construção do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar, 
para que tenha oportunidade de explicitar, neste documento, os 
valores e princípios que considera importantes. Também, deve 
conhecer a realidade dos alunos, dos demais profissionais que 
trabalham na escola e de si mesmo, para compreender os 
valores existentes na comunidade, assim como trabalhar com o 
conflito de forma que leve à moralidade autônoma, 
considerando os valores envolvidos e possibilitando a 
construção de valores morais (AIELLO, 2012, p. 24). 

 

Deste modo, é de fundamental importância que os educadores 

busquem aperfeiçoamento por meio de novos estudos a fim de construir e 

reconstruir novos conhecimentos e competências por meio da formação 

continuada. Para que esta formação se efetive no ambiente escolar é 

indispensável o apoio do coordenador pedagógico que buscará fornecer um 

ambiente de desenvolvimento com toda equipe pedagógica 

Ao se oferecer condições para que as crianças busquem resolver seus 

conflitos, de modo a expressar seus sentimentos e falar por si própria, ao 

permitir que elas participem da construção das regras do ambiente escolar, ao 

possibilitar o diálogo e favorecer um ambiente de reciprocidade, o educador e a 

escola estarão contribuindo para a formação moral de seus alunos e 

caminhando em favor da educação para a autonomia. 

Para Piaget (1994) existem duas possibilidades para uma educação 

moral: utilizando procedimentos verbais e método ativo. Para a primeira 

possibilidade, Piaget considera ser o diálogo crucial, porém a “lição de moral” 

pouco contribui para a formação moral da criança, por ser o discurso, em sua 

maioria, acompanhado de situações de coerção e autoridade. A segunda 

possibilidade compreende que a moralidade não pode ser imposta, mas sim 

construída e que a maneira mais efetiva de a criança construir a sua 
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moralidade acontece pelas experiências do convívio, ou seja, ao vivenciar a 

moralidade em todos os espaços da escola, experimentando situações de 

cooperação, respeito mútuo e democracia (LEPRE, 2005). 

A escola deve, neste sentido, ter a intencionalidade de “propiciar 

oportunidades para que as crianças experimentem exercer um papel mais 

ativo, no sentido de criarem e questionarem as regras que regem diariamente 

sua convivência [...]” (VIDIGAL; OLIVEIRA, 2013, p. 222). 

Para as autoras, nós, como educadores, 

 

[...] deveríamos assumir a intenção de trabalhar para que os 
alunos passassem a cumprir as regras na medida em que 
compreendessem a sua necessidade e os princípios que as 
regem, conforme vissem sentido nelas. Se os alunos as 
questionassem quando elas se mostrassem arbitrárias, o ato 
não significaria desrespeito ao professor nem desconsideração 
[...] entre ele e os alunos (VIDIGAL; OLIVEIRA, 2013, p. 222). 

 

Para tanto, compete à escola trabalhar em prol do equilíbrio desta 

relação de forma com que, por meio de práticas que respeitem princípios e 

valores da democracia, possa instruir seus alunos para uma convivência 

democrática na sociedade adulta, sendo a base dessas relações a democracia 

e o respeito mútuo (ARAÚJO, 2012). 

Uma maneira de promover o desenvolvimento da autonomia é por meio 

de trabalhos em equipe que irão exigir das crianças uma relação de troca de 

pontos de vista, de democracia e empatia. A moralidade não é matéria que se 

pode ensinar, ela vai se construir nos espaços de convivência da criança. 

Deste modo é possível atingir o objetivo da educação moral, auxiliando as 

crianças a construírem sua autonomia (LEPRE, 2005, p. 3).  

Araújo (2008, p. 118) reforça a ideia de que a melhor maneira de 

estabelecer a democracia em um ambiente escolar é por meio de assembléias.  

 

As assembléias são o momento institucional da palavra e do 
diálogo. O momento em que o coletivo se reúne para refletir, 
tomar consciência de si mesmo e transformar tudo aquilo que 
os seus membros consideram oportuno. [...] Além de ser um 
espaço para a elaboração e reelaboração constante de regras 
que regulam a convivência escolar. 

 



29 
 

O autor defende que desta maneira torna-se possível proporcionar um 

ambiente escolar não autoritário, favorecendo a participação da comunidade 

escolar de modo a caminhar para a democratização efetiva da escola. A escola 

tem que se mostrar necessária para o aluno e este considera-la importante, 

pois “o aluno que vai à escola por obrigação, pode ser um sério desafio aos 

professores e gestores [...] em buscar estratégias que possam despertar o 

interesse desses alunos pela escola” (PEREIRA; MARQUES; JUSEVICIUS, 

2013, p. 233). 

Também é tarefa da escola contribuir para que o aluno possa, por meio 

da convivência:  

 

Detectar e criticar os aspectos injustos da realidade cotidiana e 
das normas sociais vigentes. Construir formas de vida mais 
justas, tanto nos âmbitos interpessoais como nos coletivos. 
Elaborar autônoma, racional e dialogicamente princípios de 
valor que ajudem a julgar criticamente a realidade. Conseguir 
que os jovens façam seus aqueles tipos de comportamentos 
coerentes com os princípios e normas que pessoalmente 
construíram. Fazer com que adquiram também aquelas normas 
que a sociedade, de modo democrático e visando a justiça, 
lhes deu. (PUIG, 1998b apud LEPRE, 2005, p. 6-7). 

 

Entendemos que somente dessa forma torna-se possível estabelecer 

uma relação de respeito mútuo, ou seja, quando uma relação entre aluno e 

professor é bem sucedida no ambiente escolar, isso contribui significativamente 

para a construção da autonomia moral pelo aluno (VIDIGAL; OLIVEIRA, 2013). 

Ainda, segundo as referidas autoras, as crianças podem começar a 

reconhecer e se responsabilizar pelas consequências de seus atos a partir do 

momento em que passam a vivenciar os conflitos existentes em suas relações 

e, paulatinamente forem estimulados a refletir sobre tais ações. De acordo com 

a perspectiva piagetiana “podemos dizer, então, que educar moralmente [...] é 

proporcionar à criança situações onde ela possa vivenciar a cooperação, a 

reciprocidade e o respeito mútuo e assim, construir a sua autonomia.” (LEPRE, 

2005, p. 5). 

 

A moral já se encontra presente na prática educativa que se 
desenvolve nas escolas. No cotidiano escolar, os valores se 
traduzem no regulamento escolar e nas finalidades do ensino e 
aprendizagem, tornando-se necessário que se reflita sobre 
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esses princípios e essas regras, para que se instalem no 
ambiente escolar, ações e relações democráticas. O desafio 
que se apresenta à escola, é trabalhar com crianças e 
adolescentes de maneira responsável e comprometida, do 
ponto de vista ético, proporcionando as aprendizagens de 
conteúdos e desenvolvendo capacidades que possam 
transformar a comunidade de que fazem parte, fazendo valer o 
princípio da dignidade e criando espaços de possibilidade para 
a construção de uma sociedade na qual a questão da 
moralidade deva ser uma questão de todos e de cada um 
(MEHANNA, 2014, p. 2). 

 

É necessário, então, que se abram espaços para que haja reflexão 

sobre as ações, sobre os sentimentos e sobre o outro, pois desta forma o 

indivíduo terá a possibilidade de enfrentar seus problemas e aprender valores 

de modo a resolvê-los de forma mais justa e autônoma.  

Para tanto, Spíndola e Mousinho (2010, p. 140) ressaltam que “para 

que um professor possa ser um educador em valores, é condição essencial 

que ele mesmo seja uma referência para suas ações e atitudes”, ou seja, para 

que a criança possa construir seus valores é preciso um referencial adulto.  

Na concepção construtivista, para educar em direção à consciência 

moral autônoma é necessário trabalhar os sentimentos e as emoções, 

valorizando todos os momentos de interação humana (SPÍNDOLA; 

MOUSINHO, 2010). 

 

O papel do educador é fundamental para que as crianças 
envolvidas possam realizar o exercício de descentrar-se dos 
próprios pontos de vista e perceberem outros. [...] O desafio do 
adulto mediador é pensar em como aproveitará a situação de 
modo a torná-la uma oportunidade de reflexão entre os 
envolvidos - auxiliando-os a reconhecer os pontos de vista dos 
outros e aprender aos poucos, como buscar soluções 
aceitáveis para todas as partes envolvidas (VINHA, 2003 apud 
VIDIGAL; OLIVEIRA, 2013, p. 229). 

 

Seguindo este raciocínio, teremos um princípio de educação da 

autonomia moral estabelecido, pois somente assim, a criança poderá adquirir 

subsídios para construir maiores condições intelectuais, morais e afetivas e 

aprimorar o seu pensar e agir morais, assim como estará mais bem preparada 

para resolver de forma justa e satisfatória novas situações conflituosas que 

poderão surgir em sua vida.  
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4 CONFLITOS INTERPESSOAIS E SUAS IMPLICAÇÕES NAS PRÁTICAS 

ESCOLARES  

 

Para Piaget (1994) a relação com o outro é fundamental para o 

desenvolvimento sociomoral da criança. Nesse sentido, as relações 

interpessoais perpassam todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem 

de sujeitos, seja no ambiente escolar ou em casa. Entretanto, nem todas as 

interações com as pessoas são harmônicas, visto que muitas delas chegam a 

um desequilíbrio gerando os conflitos. 

Os conflitos interpessoais são parte constituinte de nossas vidas e 

apenas isto já seria suficiente para considerá-lo como importante tema de 

estudo constituindo-se como fonte de pesquisas na perspectiva construtivista. 

(ARAÚJO, 2008). 

Para Vinha (2004), os conflitos interpessoais estão intimamente ligados 

à moralidade e se trata de um dos maiores problemas enfrentados pelos 

educadores no ambiente escolar.  

 

A moralidade é ensinada a todo momento. O professor passa 
mensagens e valores constantemente. Qualquer professor 
transmite valores e regras nos livros didáticos, na organização 
institucional. Para cada regra da escola, temos de pensar se 
ela é realmente necessária, se está prejudicando a 
aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Tudo tem que 
ter um sentido de existir (VINHA, 1999, p. 21). 

 

A autora considera que os conflitos são inevitáveis e caracterizam um 

ambiente cooperativo em que há interação social. O contrário ocorre na escola 

tradicional, marcadamente heterônoma, em que prevalece a autoridade adulta 

e raramente ocorrem brigas, discussões ou desentendimentos porque em geral 

os alunos interagem pouco uns com os outros.  

Todo professor pode ter respostas e atitudes diferentes diante de um 

conflito. As respostas que ele dá ou deixa de dar muitas vezes configuram uma 

perspectiva moral e uma ética. Segundo a autora em questão, “a moralidade 

vai se dando a partir daquelas situações do cotidiano do professor, do pai, das 

crianças com as crianças. Nesses momentos é que estão sendo trabalhadas a 

ética e a moralidade.” (VINHA, 1999, p. 20). 
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De acordo com esse modo de ver, a maneira de um sujeito lidar com o 

próprio conflito pode ensinar valores, tendo em vista que os valores e as 

normas estão também relacionados com as decisões e atitudes de um 

professor desde a escolha do conteúdo e material didático até as medidas 

disciplinares e regras que elege para o espaço escolar.  

São diversos os fatores geradores de conflitos. Por isso é fundamental 

refletir e analisar minuciosamente o assunto considerando os conflitos mais 

comuns encontrados no ambiente escolar. Marion (2002 apud VINHA, 2003, p. 

32) cita alguns tipos de conflitos comumente vivenciados nas escolas: 

 

 conflitos devido ao direito de propriedade, como por 
exemplo, tirar seus pertences ou invadir seu espaço 

 agressão física, a qual inclui um abuso de uma criança por 
outra, como por exemplo, empurrar ou bater 

 conflitos verbais, por exemplo, ofender, incomodar ou 
provocar 

 rejeição, a qual inclui ignorar ou não permitir uma criança de 
participar de uma brincadeira 

 conflitos de aceitação, os quais inclui com frequência o 
pedido ou a insistência para que as crianças façam algo 
particular que não querer fazer, como por exemplo, lavar as 
mãos. 

 
Para a autora, estes conflitos sempre estarão presentes nas escolas e 

não podem ser considerados como atípicos ou fora do esperado. De acordo 

com a perspectiva psicogenética proposta por Piaget, quando ocorre um 

conflito com o outro, a criança geralmente é motivada por um desequilíbrio 

interno a refletir sobre a sua ação, a considerar os pontos de vista alheios e a 

forma de recuperar a reciprocidade (VINHA, 2004, p. 68), ou seja, “no processo 

de resolução dos conflitos é necessário operar considerando os sentimentos e 

perspectivas de uma outra pessoa, portanto, essa resolução é cooperativa.” 

Araújo (2008) considera que nos constituímos pela relação com o 

outro. Nesta relação nos deparamos com semelhanças e diferenças que 

precisamos aprender a lidar com as pessoas e refletir sobre nós mesmos e os 

outros. “O conflito torna-se, portanto, a matéria prima para nossa constituição 

psíquica, cognitiva, afetiva, ideológica e social” (ARAÚJO, 2008, p. 116). Assim 

sendo, ao contrário do professor reprimir e evitar que os conflitos ocorram, 

seria importante introduzir um trabalho sistematizado no dia a dia da sala de 
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aula, como oportunidade de construir uma prática dialógica no ambiente 

escolar. 

 

Em vez de assumirem posturas de eterna conciliação e 
anulação das diferenças de valores, interesses, preferências e 
gostos de seus alunos e alunas, que geralmente têm como 
substrato a tentativa de homogeneização dos seres humanos, 
poderiam incorporar os conflitos cotidianos como o material de 
onde se produziriam textos, se desenvolveriam projetos de 
pesquisa e se construiriam os momentos de diálogo na escola 
(ARAÚJO, 2008, p. 16). 

 

Sabemos que muitas vezes na prática docente muitos professores 

buscam focar suas atividades no processo didático, voltando-se aos conteúdos 

a serem abordados nos prazos estabelecidos. E ainda, muitos deles minimizam 

as intercorrências decorrentes de conflitos interpessoais em sua rotina de 

trabalho, em detrimento de compromissos relacionados à questões 

institucionais. 

Tal como afirmam Araújo (2008); Licciardi et al. (2011); Henriques 

(2014); Leme, (2004); Vidigal e Oliveira, (2013) os conflitos interpessoais são 

comuns no ambiente escolar. Por isso, tais ocorrências diárias exigem que o 

educador esteja preparado para enfrentá-las e saber lidar com elas.  

Em razão disso, é muito importante compreender como esses conflitos 

são percebidos e abordados nas escolas e qual as concepções e posturas 

apontadas pela literatura aqui referenciada de muitos educadores diante deles. 

No ambiente escolar, a conduta adotada por muitos educadores é a de 

alegar não ser sua a função lidar com conflitos na sala de sala e entendem que 

não é importante trabalhá-los em sala, porque o comportamento de indisciplina 

atrapalha a aula e o ensino de um conteúdo (VINHA, 2003). 

Neste sentido, para as autoras, compreende-se que o modo de agir do 

professor em sala de aula é o que vai definir a sua concepção de autonomia, 

respeito, disciplina e também sobre como lidar com conflitos e isso é 

provavelmente o que irá determinar sua forma de agir diante deles. 

Desta forma, este “despreparo” dos educadores em lidar com os 

conflitos podem culminar em reações, muitas vezes, intuitivas, improvisadas e 

movidas por impulsos. No mais das vezes, tais condutas conseguem cessar o 
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conflito temporariamente no espaço escolar, mas não os impedem que ocorram 

fora da escola ou pelas redes virtuais. (VINHA; TOGNETTA, 2008).  

Mostra-se necessário que as próprias pessoas sejam protagonistas das 

próprias resoluções de conflitos e relações interpessoais, isso permite 

“aumentar a compreensão, o respeito e construir ações coordenadas que 

considerem as diferenças, incrementam o diálogo e a participação coletiva em 

decisões e acordos participativos.” (ARAÚJO, 2008, p. 16). 

Todavia comumente deparamo-nos com muitas escolas que ignoram a 

importância das relações pessoais e os conflitos para a formação de seus 

alunos (ARAÚJO, 2008). Vinha (2003) afirma que tal postura é demonstrada 

em pesquisas por grande parte dos professores que consideram os conflitos 

desfavoráveis ao ambiente escolar e para isso buscam práticas na direção de 

evitá-los ou eliminá-los rapidamente. “Como os professores vêem os conflitos 

como algo ruim, consideram mais importante a resolução imediata destes e 

não o processo que leva o aluno a descentrar-se e ver a perspectiva do outro.” 

(LICCIARDI et al., 2011, p. 82). 

Neste tocante, Vinha (2003) ressalta, ainda, que muitas medidas são 

adotadas pelos professores para evitar que tais conflitos ocorram, como por 

exemplo: não permitir que as crianças nos horários livres possam brincar ou 

agir conforme sua vontade, por isso dirigem suas atividades; mantê-los 

distantes na sala de aula, especialmente àquelas que conversam muito ou que 

brigam; intervir para resolver problemas quando eles acontecem, agindo e 

falando por eles; 

 

Um exemplo disso seria quando uma criança pega um material 
que não lhe pertence e a vítima do ato reclama ao educador; 
este diz à primeira para devolvê-lo e que a colega está 
chateada porque ele pegou o material sem autorização. Um 
outro exemplo seria quando uma criança bate na outra e o 
adulto diz: “É muito feio o que você fez. Estou triste. Você 
pensa que não dói? Vá pedir desculpas pelo que fez agora. 
Não se bate nos amigos” (VINHA, 2003, p. 33). 

 

Diante disso, a autora alerta que os adultos, perante estas situações, 

se preocupam em ensinar a importância de agir corretamente, mas nem 

sempre são coerentes com a educação moral que se objetiva alcançar. Esta 

incoerência acontece por vezes quando ao tentar inibir ou resolver os 
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problemas os adultos usam da autoridade, coerção ou punição distorcendo a 

real necessidade de regras e normas existirem. Para Vinha (2003, p. 34) este é 

um “mecanismo de controle, que “funciona” temporariamente, típico da 

“educação a curto prazo””, ou seja, não agrega valor moral à criança que 

poderá repetir os mesmos atos. 

Nesse sentido, é possível que, assim, como já descrito anteriormente, 

com o tempo a criança perceba que seguir esta ou aquela regra não terá mais 

sentido, pois os castigos e as ameaças não se efetivaram. Tal pressuposto 

reforça a teoria de que a criança precisa de uma necessidade real para segui-

las, uma vez que, o que as mantinha fiel às regras era o respeito à autoridade. 

 

É preciso associar uma regra moral qualquer a um sentimento 
de satisfação pessoal ao cumpri-la, a necessidade de sua 
existência e às consequências naturais decorrentes do não 
cumprimento da mesma, para que ela vá, aos poucos, 
compreendendo a necessidade de sua existência. É preciso 
ainda que haja uma boa razão para sustentar uma norma 
qualquer, do contrário, é melhor repensá-la (VINHA, 2003, p. 
35). 

 

No ambiente escolar tal postura é fundamentalmente importante, tendo 

em vista que no momento em que as regras são compartilhadas, discutidas e 

instituídas de modo que a criança saiba e compreenda a real necessidade 

delas, passam a fazer sentido para a criança. Vinha (2003) reforça que as 

regras instituídas pelo uso da autoridade ou por ameaças têm efeito contrário. 

Situações como, por exemplo, a criança ficar sem recreio, fazer atividades 

extras ou até mesmo a dizer que está triste com a criança em virtude da sua 

atitude podem servir como “mecanismos de controle” que podem funcionar, 

mas temporariamente, pois quando a criança deixar de sentir medo ou 

descobrir que as ameaças não se concretizam, poderá deixar de cumprir tais 

regras. Para tanto, é necessário que: 

 

[...] as crianças protagonizem os próprios conflitos, buscando 
soluções para eles: a prioridade está no processo pelo qual 
elas passam durante essa busca e não na solução definida 
para este ou aquele problema. Assim, contribuiremos para que 
os alunos, a cada novo conflito vivido, não só adquiram 
maiores condições intelectuais, morais e afetivas, como 
também criem melhores estratégias de interação, e soluções 
mais elaboradas e justas (VIDIGAL; OLIVEIRA, 2013, p. 231). 
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Ao tratar a construção e o respeito às regras, muitas escolas usam da 

punição como forma de se fazer cumpri-las. Neste sentido, Vinha (2003) retrata 

que os educadores dão maior importância à resolução de um problema do que 

no processo em si ou no que o ocasionou e que, não raro, as punições pelas 

infrações cometidas são desproporcionais à regra ou norma infringida que 

“violam os princípios da justiça e do respeito.” (VINHA, 2003, p. 40).  

 

É comum que os educadores digam que determinado 
procedimento funciona, justificando assim seu emprego. Ora, 
muitos são os procedimentos que “funcionam”. O fato de fazer 
com que um comportamento não seja mais apresentado não 
significa que a criança percebeu as consequências de tal ato e 
outras formas mais elaboradas de proceder, pode significar 
simplesmente, que está sob controle por temor. Em longo 
prazo, a utilização de punições, mesmo as “disfarçadas”, 
podem deixar consequências [...].” (VINHA, 2003, p. 42). 

 

Tais procedimentos de punição geram consequências negativas no 

comportamento das crianças. Vinha (2003) evidencia que situações como 

estas podem levar as crianças a aprenderem a mentir, porque sabem que se a 

verdade for dita serão punidas. Neste caso, usam o cálculo de risco quando 

aprendem a evitar serem descobertas e assumem os riscos das 

consequências. Tal “cálculo das vantagens e desvantagens” considera que a 

punição é aceitável e por isso logo podem voltar a cometer os mesmos erros. 

Com isso, as crianças poderão não deixar de realizar tais ações consideradas 

infratoras. Por outro lado, elas também poderão se sentir inseguras em tomar 

atitudes e fazer as próprias escolhas, pois estarão acostumadas ao ambiente 

coercitivo, ou seja, a serem obedientes. 

Nessa forma de ver, as punições não auxiliam na compreensão das 

normas e regras e não impedem que as infrações voltem a acontecer. Por 

muitas vezes, o infrator demonstra não se importar mais com a sua condição 

perante os demais e pode julgar que não faz diferença cometer novos delitos. A 

criança muitas vezes se vê exposta a humilhações e nestes casos, tal 

sentimento poderá ser perdido e não fazer sentido para a criança cumprir 

regras ou agir moralmente. 

Piaget (1994) indaga se as punições aplicadas perante uma falta são 

realmente justas e se existem umas mais justas que outras. A este respeito 
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Vinha (2000) complementa que uma vez usadas com maior ou menor 

frequência, as punições não alcançam o efeito educativo desejado e dificultam 

o desenvolvimento da autonomia.  

Nos estudos de Piaget (1994) são destacados dois tipos de sanções: 

as sanções expiatórias e as sanções por reciprocidade. Para a primeira, o autor 

caracteriza-o como aquele que apresenta um caráter de autoritarismo e 

coação, de repressão e castigo doloroso. 

 

A sanção expiatória apresenta, pois, o caráter de ser 
“arbitrária” [...], isto é, de não haver nenhuma relação entre o 
conteúdo da sanção e a natureza do ato sancionado. Pouco 
importa que, para punir uma mentira, se inflija ao culpado um 
castigo corporal, ou que o privemos de seus brinquedos ou que 
o condenemos a uma tarefa escolar: a única coisa necessária é 
que haja proporcionalidade entre o sofrimento imposto e a 

gravidade da falta (PIAGET, 1994, p. 161). 

 

O segundo tipo de sanção caminha em oposição à primeira e considera 

a cooperação e as regras de igualdade. A sanção por reciprocidade, segundo o 

autor, não tenciona ou provoca uma ruptura na relação com o outro e coloca o 

infrator a refletir não sobre as consequências da violação das regras, mas 

sobre a relação que foi estremecida. Desta forma,  

 

[...] se a regra foi violada, não há absolutamente necessidade, 
para recolocar as coisas em ordem, de uma repressão 
dolorosa que imponha, de fora, o respeito pela lei: basta que a 
ruptura do elo social, provocada pelo culpado, faça sentir seus 
efeitos; em outras palavras, basta pôr a funcionar a 
reciprocidade. Não sendo mais a regra, como anteriormente, 
uma realidade imposta de fora, da qual o indivíduo poderia se 
furtar, mas constituindo uma relação necessária entre o 
indivíduo e os seus próximos, basta tirar as consequências da 
violação desta regra, para que o individuo se sinta isolado e 
deseje, ele próprio, o restabelecimento das relações normais 

(PIAGET, 1994, p. 162).  

 

Assim, para o autor, não existe a necessidade de um castigo e sim a 

de um sentimento de reciprocidade para se fazer compreender as 

consequências da uma falta. Para tanto, o culpado precisa se valer dos 

elementos de sofrimento e empatia, valorizar a relação social e desejar que ela 

seja recuperada. Neste caso, “a sanção por reciprocidade possui um caráter 
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didático, não tendo como objetivo “expiar o débito”, mas sim mostrar que o ato 

do infrator acarretou na ruptura do elo de solidariedade ao ferir os contratos 

que permitem a convivência social.” (VINHA, 2003, p. 49). 

Nestas circunstâncias, é possível que um infrator poderá valer-se do 

temor de decair aos olhos alheios e não mais o temor às consequências de 

uma infração. Entretanto, como afirma Vinha (2003), o temor de decair aos 

olhos de alguém ainda não existe em crianças pequenas, este medo passa a 

ter força em crianças mais velhas associado ao sentimento de vergonha.   

 

O sentimento de vergonha surge por volta dos 18 meses de 
idade, quando a criança toma consciência de si; é nessa idade 
que ela se reconhece no espelho, tomando consciência de ser 
objeto do olhar alheio, e, a partir dessa percepção de si, esse 
sentimento nunca mais a abandonará. Nessa idade o pequeno 
já enrubesce, mesmo não sabendo se fez algo bom ou ruim; 
ela envergonha-se simplesmente por estar na presença do 
outro, de perceber-se alvo do olhar de outrem (VINHA, 2000, p. 
148). 

 

Todavia, Vinha (2003) nos chama a atenção para o fato de que o medo 

de decair perante olhos alheios não é o mesmo que se sentir humilhado. A 

humilhação e o constrangimento, ao contrário, reforçam a reincidência do 

mesmo erro. “Desde pequenas, as crianças estão precocemente atentas à 

imagem que os outros têm delas, e devido a isso, estão, desde muito cedo, 

sensíveis à humilhação e à vergonha.” (VINHA, 2000, p. 527). Mesmo sem a 

compreensão de justiça, das humilhações e vergonhas, as crianças sabem que 

estão sendo julgadas. 

La Taille (2002, p. 17) aponta, em seus estudos, que a vergonha é o 

regulador fundamental da moral e o medo da vergonha negativa será forte 

motivação para o desenvolvimento da moralidade na criança, pois “quem sente 

vergonha julga a si próprio”.  

Da mesma forma que as punições fazem com que as regras sejam 

cumpridas, fazer uso de prêmios também permite o cumprimento delas, porém 

ambas não contribuem para o desenvolvimento da autonomia na criança. Os 

prêmios são, na verdade, uma maneira mais “açucarada” de estabelecer a 

autoridade, manter o controle e conseguir com que as crianças obedeçam 

certas regras. (VINHA, 2003).  
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Tais medidas mantêm a situação sobre controle assim como os 

castigos e sanções mantêm: temporariamente. À medida que as crianças 

crescem os prêmios não serão mais os mesmos, e com isso, para que ela se 

mantenha submissa terá que aumentar a recompensa. Deste modo se 

estabelece na criança uma conduta de interesse, que poderá dar margem para 

que ela possa aceitar o suborno até em sua fase adulta. 

Vinha (2003) aponta que além das formas de trabalhar com os conflitos 

já descritas, ainda existe a transferência de responsabilidade a outra pessoa 

que se considera uma autoridade. Tal procedimento impõe no ambiente, 

principalmente escolar, uma figura de autoridade a quem os demais devem 

temer. Ao se retirar esta figura de autoridade, logo não haverá a quem temer e, 

portanto, as regras que lhes eram impostas não terão mais sentido em serem 

cumpridas.  

O espaço escolar seve ser um ambiente sócio moral que favoreça o 

desenvolvimento moral e a autonomia dos alunos, caracterizando-se como um 

espaço em que o professor estabelece relações cooperativas, de respeito 

mútuo permitindo que seus alunos resolvam seus conflitos, combinem regras, 

trabalhem em grupo e se respeitem. (LICCIARDI et al., 2011). 

Um professor que assume a perspectiva construtivista reconhece que o 

conflito não lhe pertence. Desta forma, desenvolve uma mediação coerente na 

resolução de conflitos interpessoais no contexto escolar e busca ajudar os 

envolvidos a reconhecerem seus próprios erros e estabelecerem a 

reciprocidade evitando, o educador, tomar o problema para si para, então, 

buscar atuar nas causas que geraram o conflito e não somente na sua 

resolução. 

Como já descrito ao longo deste trabalho, a criança que vive em um 

ambiente coercitivo, dificilmente consegue expressar suas emoções e 

problemas ou dizer o que incomoda a quem precisa saber ou ainda refletir 

formas de solucionar seus problemas de modo satisfatório.  

Nesta medida, entendemos que um ambiente coercitivo em nada 

contribui para o desenvolvimento da autonomia na criança, pelo contrário, ao 

instalar-se uma autoridade às regras que lhe serão exteriores, elas somente 

serão cumpridas porque uma autoridade assim o quer. Exemplo: quando o 

professor não consegue mais controlar o aluno “indisciplinado”, logo o 
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encaminha para a direção, coordenação pedagógica ou pais/responsáveis. O 

mesmo exemplo pode ser usado em casa quando a criança é desobediente e a 

mãe ameaça contar para o pai. Em ambas as situações, a responsabilidade é 

transferida a outrem a quem se deve respeitar e temer (VINHA, 2003, p. 60). 

 

Quando os problemas e dificuldades que ocorrem no espaço 
escolar são transferidos para a família resolver, os profissionais 
da escola expõem seu despreparo e sua incompetência. Mais 
do que transmitir conteúdos, o papel da escola, entre outros, é 
o de educar e, os conflitos que surgem são oportunidades 
valiosas para detectar-se outros aspectos que precisam ser 
aprendidos pelos alunos. Por que da necessidade de toda uma 
instituição organizada para a aprendizagem e de profissionais 
em educação se, ao de depararem com problemas cotidianos 
de qualquer relação educativa, pede-se para os pais 
resolverem?  

 

A autora considera que a escola representa um papel maior do que 

este e que seus educadores são capacitados para agir nas situações de 

conflitos, tendo em vista que “não há sentido quando um professor pede a 

realização de uma atividade que ele julga necessária e quando uma criança 

recusa-se a realizá-la, querer que a família tome uma atitude para resolver 

isso” (VINHA, 2003, p. 61). 

Essa transmissão do problema é considerada como uma transmissão 

do poder da resolução do conflito. Todavia, em sua maioria, uma pessoa que 

transfere um problema deseja e até cobra de quem o recebeu que aja da forma 

como ela agiria. Entretanto, o mesmo teve autonomia para fazê-lo. 

É comum que se apresente soluções dizendo o que se deve fazer e 

pedindo para que ambos peçam desculpas um ao outro, que compartilhem ou 

que devolvam o que pegaram. Agindo desta forma, o educador não permitirá 

que os próprios envolvidos busquem alternativas para resolver a situação, certo 

de que ele não irá ocorrer novamente. Entretanto, este conflito pertence ao 

outro, sendo ele o responsável por decidir como será resolvido. Nestes casos, 

é importante, a princípio, não culpar ninguém, mas assumir que se tem um 

problema que precisa ser resolvido. Desta forma,  

 

[...] os conflitos devem levar os professores a refletir sobre suas 
próprias práticas educativas, o modo como organizam suas 
atividades, estratégias e metodologia das aulas. Os 
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professores acreditam que a forma mais adequada para a 
resolução de situações conflitivas é o diálogo (FARIAS, 2009, 
p. 4473). 

 

Para a autora estes procedimentos só são possíveis em um ambiente 

de reciprocidade e respeito mútuo condizente com a construção da autonomia 

em que o foco é o processo e não o produto final. 

 

Não raro, os educadores acreditam que não tirar as crianças do 
conflito significa aceitar qualquer resolução apresentada por 
elas que, em geral, são parciais ou punitivas e não atuam nas 
causas, servindo tão somente para “quitar o débito”. Outras 
vezes parecem considerar que sempre é preciso uma atitude 
compensatória ou o emprego de alguma sanção, mesmo que 
estas não atuem nas causas do conflito. Para haver mudança 
de fato no comportamento de alguma pessoa é necessária, 
primeiramente, a tomada da consciência do erro que não pode 
ser imposta exteriormente, mas que pode ocorrer, algumas 
vezes, por meio da constatação das consequências dos atos e 
também pela reflexão e análise das perspectivas e sentimentos 
envolvidos (VINHA, 2003, p. 99-100). 

 

Diante disto, o educador assume um papel fundamental em fortalecer a 

construção da autonomia dos indivíduos envolvidos nos conflitos para que os 

mesmos possam ter condições de trabalhar as diferenças e o respeito mútuo. 

Para isso, a tomada de consciência de um erro cometido é extremamente 

importante, pois que este é um princípio coerente para a resolução do mesmo 

e um incentivo a validar as normas e regras que foram ensinadas.  

Em sua maioria, as crianças poderão preferir as sanções e punições 

mais severas como resolução de conflitos. Torna-se prudente que as crianças, 

nessas circunstâncias, possam ser ouvidas, o que não significa que o professor 

tenha que acatar suas propostas. O importante é evitar propor a punição como 

meio de resolver conflitos, pois as crianças ainda não conseguem se colocar no 

lugar do outro e confundem o que é justo com a obediência que tem pelos 

adultos, nesse sentido, nem todas as escolhas poderão ser justas. Para tanto, 

combinar as regras parece ser uma alternativa justa para a resolução de 

conflitos (VINHA, 2003). 

Uma outra alternativa para a resolução dos conflitos e que permite 

favorecer o trabalho coletivo e fortalecer as relações, apresentada por Araújo 

(2008) e previamente mostrada neste trabalho, é por meio de "assembléias".  
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Além de ser um espaço para a elaboração e reelaboração 
constante das regras que regulam a convivência escolar, as 
assembléias propiciam momentos para o diálogo, a negociação 
e o encaminhamento de soluções dos conflitos cotidianos. 
Dessa maneira, contribuem para a construção de capacidades 
psicomorais essenciais ao processo de construção de valores e 
atitudes éticas (ARAÚJO, 2008, p. 16). 

 

Este tipo de trabalho possibilita ao educador conhecer seus alunos de 

maneira que as relações do dia a dia não permitem. Permite ainda a co-

participação do grupo na reflexão de fatos cotidianos, respeitando as demais 

opiniões de forma democrática e justa.  

“Com isso, nem sempre o objetivo é de se obter consenso e acordo, e 

sim, o de explicitar as diferenças, defender posturas e ideias muitas vezes 

opostas e mesmo assim levar as pessoas a conviver num mesmo espaço 

coletivo.” (ARAÚJO, 2008, p. 119). 

No entanto pode-se observar no ambiente escolar que alguns 

educadores fazem uso de assembléias como forma de retirada da sua 

responsabilidade por uma possível sanção injusta ou desproporcional que 

possa ser aplicada, por ser uma decisão do grupo. (VINHA, 2003, p. 101). 

Deste modo, o educador “resvala numa espécie de “democratismo” cujo poder 

decisório é apenas passado a um grupo quando lhe é conveniente”. 

Em alguns casos o professor não consegue obter do grupo ou dos 

envolvidos em um conflito a solução para ele, então podem sugerir algo e 

perguntar ao grupo se concordam, se acham justa e se poderá ser esta a 

medida a ser tomada. As crianças pequenas poderão argumentar que têm 

outra ideia, por isso, cabe ao professor valorizar esta construção do respeito ao 

ponto de vista alheio e mostrar aos alunos que existem ideias divergentes que 

nem sempre são opostas. (VINHA, 2003). 

Para a autora, por muitas vezes o educador evita que as crianças 

tomem suas próprias decisões com receio que cometam infrações ou que se 

frustrem desnecessariamente, porém, de acordo com a perspectiva em tela 

agir por si própria confere à criança um momento de aprendizagem e 

conquistas. Quando erram, este erro poderá servir-lhes para estimulá-las a 
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terem êxitos futuros, realizarem novas descobertas e terem confiança em si 

mesmas.  

Desta maneira, um ambiente que favoreça a aprendizagem 

construtivista “a habilidade das crianças em resolver conflitos é respeitado 

pelos adultos. Ao desenvolver-se uma relação de confiança mútua, a criança 

sente-se confiante e segura das suas ações.” (HENRIQUES, 2014, p. 33). 

Nessa perspectiva, compreende-se que o educador não deve 

subestimar a capacidade da criança, pois entende-se que elas são 

competentes e auto-suficientes (VINHA, 2003). Às vezes, na tentativa de evitar 

um fracasso da criança o educador procura evitar que tome decisões sozinhas. 

Tal postura pode evitar que as crianças aprendam. A revisão de erros, nestes 

casos, é necessária para o sujeito que comete infrações e o educador possa 

discernir o caráter de um erro que pode ser construtivo ou não para a criança.  

A este respeito, sabemos que muitas vezes no âmbito escolar a busca 

apressada pela resolução de um problema pode levar à perda de 

oportunidades de aprendizagem aos sujeitos envolvidos, visto que essa 

condição poderá desconsiderar os sentimentos que envolvem os conflitos, 

necessários para a compreensão desses atos. 

 

Algumas vezes, a dificuldade dos adultos auxiliarem a criança 
(ou um grupo) a aprender com o conflito ou problema, é 
originária da não compreensão de que os sentimentos 
decorrentes de uma desavença ou problema, como a dor de 
perder um amigo, a raiva, a tristeza, a frustação etc., 
guardando as devidas proporções, são necessários para que a 
criança compreenda a consequência de seus atos e para que 
aprenda a lidar com esses sentimentos. (VINHA, 2003, p. 108). 

 

Nessas circunstâncias, cabe ao educador compreender o que a criança 

está sentido, para melhor mediar o conflito. Para tanto, Vinha (2003) aponta 

que tal procedimento auxilia na compreensão da necessidade do cumprimento 

de regras sociais, tendo em vista que: 

 

[...] para haver a legitimação das normas, deve-se possibilitar à 
criança a descoberta da necessidade da disciplina e do 
cumprimento das regras na própria ação, construindo por si 
mesma os “instrumentos que a irão transformar” partindo de 
uma construção interior (VINHA, 2003, p. 110).  
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A partir do momento que o educador exerce uma autoridade arbitrária 

sobre as crianças, a incompreensão do sentido desta ou daquela regra para 

elas torna-se maior e mais difícil. Tal situação poderá reforçar a heteronomia, 

impedindo a construção interna da consciência da necessidade das regras e 

normas. 

 

É por essa razão que Piaget também chama essa moral de 
moral da obediência: moralmente correto é obedecer às regras 
que foram impostas pelas pessoas reconhecidas como 
autoridade legítima, em geral, os pais. É por essa razão que a 
moral heterônoma é a moral do respeito unilateral: não há 
exigência de reciprocidade, ou, dito de outra maneira, o dever 
respeitar não é compensado pela concepção do direito de ser 
respeitado (LA TAILLE, 2006, p. 98). 

 

Em um contexto escolar, um educador permitir que as crianças 

resolvam conflitos sozinhas não é o mesmo que ausentar-se da situação. Em 

momentos como esses, é permitido que as crianças exercitem sua autonomia 

para conduzir a resolução de conflitos. O educador, por sua vez, poderá com 

isso exercer um papel de mediador do processo de resolução dos mesmos. 

De acordo com Vidigal e Oliveira (2013) o papel do professor não se 

encerra na resolução dos conflitos gerados na desavença entre pares, mas 

deve representar uma preocupação maior no tocante a contribuição na 

construção da autonomia do aluno. Desta forma, o educador, poderá exercer 

um papel de mediador do processo de resolução dos conflitos, ou seja, atuar 

como “aquele que vai serenar os ânimos, ajudar aos envolvidos a reconhecer 

seus sentimentos, auxiliá-los a escutar cada um, estimular a contra-

argumentação e levar as partes a se concentrarem no problema inicial.” 

(VIDIGAL; OLIVEIRA, 2013, p. 226). 

Vinha (2003) evidencia que um mediador não é o mesmo que um 

negociador, pois para este último, argumenta que na resolução de um conflito 

este poderá intervir em razão de um favorecido. O mediador, por sua vez, 

deverá ouvir as partes envolvidas separadamente para posteriormente realizar 

uma conversa com elas visando a melhor maneira de solucionar um problema. 

 

[...] A resolução do conflito interpessoal é uma situação que 
mobiliza conjuntamente recursos cognitivos e afetivos, 
facilitando a compreensão de como estes aspectos interagem 
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na regulação da conduta. Os conflitos interpessoais, aqui 
entendidos como situações de interação social de confronto, 
desacordo, frustração, etc., e que são, portanto, 
desencadeadoras de afeto negativo, podem ser resolvidos de 
maneira violenta ou pacífica, dependendo, justamente, dos 
recursos cognitivos e afetivos dos envolvidos, e dos contextos 
sociais em que ocorrem (LEME, 2004, p. 367). 

 

Leme (2004) e Frick (2012) apontam que existem três modos para se 

resolver conflitos: agressivo, submisso e assertivo. 

O modo agressivo incide em ataque físico ou psicológico em detrimento 

de outrem para resolver uma situação problema. Podemos dizer, a este 

respeito, que tal comportamento é característico do egocentrismo de crianças 

menores que ainda não compreendem a necessidade do outro. 

Leme (2004, p. 368) aponta em seus estudos que: 

 

[...] a agressividade é a tendência de resolução de conflitos 
interpessoais mais estudada na literatura, provavelmente por 
envolver maior risco para os envolvidos nos possíveis 
confrontos que enseja. É, ainda, a que mais apresenta 
dificuldades como objeto de investigação porque [...] o 
comportamento dela resultante, a agressão, é uma conduta 
que, além de episódica, não é facilmente definível, assumindo 
diferentes formas de manifestação, cuja evolução é também 
variável, e também, porque está sujeita à influência de 
variáveis, tanto biológicas como sociais. 

 

O comportamento submisso refere-se ao não enfrentamento ou a fuga 

da situação em que se procura agir conforme a perspectiva do outro em 

detrimento da sua perspectiva e da situação. No estágio de heteronomia, por 

exemplo, o respeito às regras é exterior ao indivíduo e nem sempre é 

compreendida, mas somente cumprida.  

Nestes casos, na primeira desvaloriza-se o outro de forma agressiva, 

sendo que na segunda desvaloriza-se a si mesmo para que não seja 

necessário resolver o problema. 

A maneira assertiva de lidar com os conflitos é como sua denominação 

já diz, a mais coerente, do ponto de vista educativo e da formação de um 

sujeito, pois envolve o enfrentamento do problema e busca a resolução do 

conflito de maneira em que as partes envolvidas não se sintam lesadas e 
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consigam entrar em um acordo satisfatório em que ambos consideram os 

direitos e deveres alheios sem fazer uso de qualquer tipo de coerção.  

Para Frick (2012) os modos agressivos e submissos caracterizam um 

ambiente coercitivo em que as relações são estabelecidas pelo respeito 

unilateral e coação adulta; neles geralmente há uso de punições e sanções 

expiatórias. Neste contexto não há incentivo ao desenvolvimento da autonomia, 

pelo contrário, os adultos tomam as decisões pelas crianças e lhe impõem 

regras a serem cumpridas.  

 

Constata-se que se uma ação é movida apenas por fatores 
exteriores, ou seja, é motivada pelas circunstâncias, esta tende 
a desaparecer ou se modificar quando esses fatores externos 
também se modificarem (VINHA, 2004, p. 65).  

 

Por outro lado, o modo assertivo caracteriza um ambiente de 

cooperação em que as relações são de respeito mútuo e reciprocidade. Assim, 

a construção da autonomia poderá ser valorizada e o professor reconhecer que 

o conflito não lhe pertence. 

Neste caso, impor punições, usar de ameaças e castigos pode 

representar incoerência entre o que os adultos afirmam querer ensinar com o 

que realmente ensinam, pois se desejam que regras sejam respeitadas porque 

as percebem como necessárias, precisam associá-las a exemplos e reflexões a 

respeito. Em cada ato um educador estará exercitando a formação da 

moralidade nas crianças e consequentemente aprimorando a construção de 

sua autonomia. 

Todo conflito é corriqueiramente parte constituinte das relações 

pessoais, sendo fundamental para a construção e exercício da autonomia. 

Evitá-los significa impor a autoridade e criar um ambiente coercitivo. Tal prática 

consequentemente poderá impedir que sentimentos e emoções possam ser 

expressos e negociados.  

Desta forma cabe ao educador a construção de um ambiente 

cooperativo e de respeito mútuo e intervenções que visem a formação da 

autonomia de seus alunos.  

Farias (2009) salienta que a gestão escolar possui também significativa 

importância na construção de um ambiente escolar cooperativo, pois gestão 
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escolar pressupõe coletividade. Para tanto é imprescindível enxergar o outro, 

sejam alunos, professores ou funcionários e como as relações interpessoais 

estão estabelecidas no ambiente educacional. Vale ressaltar, ainda, que é 

preciso reavaliar e refletir sobre tais relações para se compreender em que 

medida o papel democrático da escola vem sendo efetivamente praticado. 

A autora considera ainda ser de grande importância a aceitação do 

outro como legítimo em uma relação interpessoal, visto que isso “constitui uma 

garantia de que um sujeito poderá aceitar-se a si mesmo, respeitar-se, 

aceitando e reconhecendo também o outro” (FARIAS, 2009, p. 4466). Em um 

contexto pedagógico, particularmente, desenvolver ações que busquem 

preservar e incentivar esses sentimentos nas relações com os demais nos 

parece fundamental.  

Partindo dessas prerrogativas, entendemos que seja possível prevenir 

e intervir sobre conflitos de modo que tal prática docente aprimore e participe 

do processo de desenvolvimento moral de crianças, em um contexto escolar 

constituído por respeito mútuo e diálogo entre as pessoas. 

Segundo Vinha (1999), todas as normas e regras que organizam as 

atividades em uma sala de aula podem ser combinadas e elaboradas em 

conjunto, inclusive com a participação das crianças. Para ela, somente assim 

seu cumprimento poderá ser compartilhado pelos alunos. 

É fundamental ainda que haja coerência com o que é dito e o que é 

feito pelo professor a seus alunos. As crianças pequenas usam de imitação 

para agir, por isso, a postura do adulto será percebida como referência a seus 

alunos. Neste caso, todo ambiente escolar deve preocupar-se com a liberdade 

de expressão de emoções, assim como com a construção coletiva de valores 

de convivência social. Deste modo, acredita-se que exista a  

 

[...] necessidade de programas educacionais que busquem 
desde cedo levar as crianças, não só à percepção dos próprios 
sentimentos e direitos, mas, também dos alheios, aprendendo 
com isso a solucionar conflitos de modo pacífico, flexível e 
diversificado, conciliando direitos e sentimentos de todos os 
envolvidos (LEME, 2004, p. 379)  

 

Por fim, Vinha (1999) ressalta que sentimentos como raiva, amor, 

alegria e tristeza compõem o repertório de emoções necessárias ao 
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desenvolvimento da criança e devem ser sentidos, trabalhados e 

contextualizados pelos educadores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estruturou-se como base deste trabalho o estudo acerca do processo 

de desenvolvimento moral do indivíduo, particularmente em relação à 

resolução dos conflitos interpessoais no ambiente escolar, com a 

intencionalidade de compreender como os educadores concebem sua 

ocorrência e quais as práticas adotadas por eles para uma possível resolução 

destes. Para tanto, a concepção das regras e a relação entre os indivíduos 

assumiram grande relevância neste processo e por isso fora enfatizada 

intensamente neste estudo. 

Partimos da premissa de que as regras são fundamentais para o 

convívio social e se fazem necessárias por desenvolver o juízo moral na 

criança. O conjunto de regras, princípios e valores, para este estudo, são 

percebidos como fatores que determinam o agir moral. Nesse sentido, para a 

criança acolher certas regras, é preciso que ela compreenda a real 

necessidade delas e o porquê de segui-las mais do que simplesmente 

obedecê-las, caso contrário, com o passar do tempo ela poderá deixar de 

respeitá-las por não julgá-las mais necessárias.  

Ressaltamos aqui que a escola é um ambiente privilegiado de 

aprendizagem, trocas, relações sociais e valores que, deste modo, contribui 

significativamente para a formação do indivíduo, pois além de ser norteada por 

regras, essenciais para a construção de sua moralidade, favorece também a 

relação com outros sujeitos. Entretanto, vale dizer que esta mesma relação 

pode sofrer um desequilíbrio que pode resultar em conflitos interpessoais.  

Segundo Piaget (1994), os conflitos são características de um 

ambiente cooperativo em que há interação social, portanto, comuns no 

ambiente escolar. Vinha (2003) afirma que os conflitos são grandes 

oportunidades para se problematizar as regras e os valores sociais e investigar 

o que as crianças precisam aprender. 

A partir dos estudos levantados aqui, compreendemos que, no entanto, 

encontramos em muitos contextos escolares educadores empenhados em 

impedir que os conflitos aconteçam por considerá-los atípicos, desfavoráveis à 

aprendizagem e não passíveis à função de um professor.  
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Disso, depreendemos que os esforços são grandes para tentar evitá-

los ou resolvê-los, tendo em vista que a concepção de muitos educadores 

sobre o ideal para um ambiente escolar é se ter um ambiente sem conflito. A 

nosso ver, o papel do educador é fundamental na resolução de conflitos, pois, 

para nós, ele é o responsável em propiciar um ambiente de reciprocidade e 

respeito mútuo, buscando atuar como mediador em situações conflitivas, 

contribuindo assim para que as crianças tenham êxito em suas resoluções. 

Deste modo, o que se observou nessa pesquisa é que por muitas 

vezes o educador impõe para a criança condições para que respeite as regras 

daquele ambiente fazendo uso, em sua maioria de punições, sanções e até 

mesmo de prêmios como forma de manter o controle sobre as crianças mesmo 

que temporariamente. Agindo desta forma, o educador adota o autoritarismo 

que, por sua vez, contribui negativamente para a construção da moralidade.  

Então, entendemos que é somente pelo diálogo e respeito mútuo que o 

educador poderá contribuir para o desenvolvimento moral da criança e 

construção de sua autonomia. Para tanto, propiciar um ambiente em que a 

criança possa tomar pequenas decisões, participar da construção das regras e 

expressar seus sentimentos, deve ser uma preocupação do educador que 

busca a autonomia de seus alunos. Para isso, sabemos ser necessário 

atentarmos para a formação e a qualificação dos educadores, pois sua postura 

em sala de aula e diante de conflitos poderá interferir diretamente na formação 

moral de seus alunos. 

Com tudo isso, finalizamos este estudo enfatizando a importância desta 

pesquisa para nossa formação. Para nós, a oportunidade de realizá-la permitiu 

reconhecer que o tema deste trabalho, principalmente a questão da moralidade 

que rege todas as nossas ações, sobretudo em sala de aula, pode ser 

abordado de modo mais extensivo e interdisciplinar nos currículos de 

Graduação de cursos de Pedagogia.  

Desta forma, esperamos ter sido notório que tal realidade nos instigou 

a aprofundar nossos estudos sobre o assunto, dada sua relevância e por tratar-

se, a nosso ver, de um grande desafio educacional a ser enfrentado na prática 

de nossa profissão como Pedagogos.  
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