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RESUMO 

 

Coelho, Thaís Sindice Fazenda. Julgamentos das crianças sobre quebra de normatividades 

na escola (Dissertação de Mestrado). Instituto de Psicologia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

A quebra de normatividade na escola gera conflitos que, para serem resolvidos, dependem 

de um conjunto complexo de fatores pessoais, culturais e contextuais e da capacidade do 

sujeito de coordenar ou sobrepor domínios. Domínio Pessoal se refere às escolhas 

pessoais, o Domínio Convencional se refere às normas arbitrárias presentes em 

determinado contexto social e o Domínio Moral são aqueles que impactam os direitos e 

o bem-estar dos outros, diz respeito a conceitos morais universalmente aplicáveis. O 

objetivo dessa pesquisa de mestrado foi caracterizar os julgamentos das crianças sobre 

situações em que há quebra de normatividade de convivência na escola. O estudo refletiu 

acerca de conceitos como: normatividades; convivência escolar; educação moral; 

desenvolvimento moral, a partir de uma perspectiva interacionista e construtivista do 

desenvolvimento psicológico moral. Foi investigado como as crianças percebem as 

situações de quebra de normatividade na escola e como julgam as normas de convivência 

escolar e se as regras que as crianças apresentam estão de acordo com o domínio 

prevalente. Caracterizou-se os julgamentos das crianças de acordo com as dimensões dos 

domínios moral, convencional, pessoal e prudencial segundo a Teoria do Domínio Social. 

Trata-se de uma pesquisa de exploração e caracterização, sendo o estudo de análise 

qualitativa e quantitativa. O instrumento consistiu em apresentar quatro histórias que 

retratam situações do cotidiano escolar em que há quebra da normatividade acerca de: 

situação de dimensão convencional, na qual temos uma criança que tem dúvida sobre a 

atividade e não pergunta para o professor; situação de dimensão moral, em que uma 

criança machuca a outra deliberadamente; situação prudencial, quando uma criança corre 

na rampa; e situação de escolha pessoal, na qual uma criança troca o lugar onde a 

professora pediu para se sentar. A partir das histórias foi feita uma entrevista 

semiestruturada na qual as crianças julgaram cada situação, apresentando suas percepções 

acerca das regras. Os resultados revelaram que a regra não é perceptível para a maioria 

das crianças nas histórias de dimensão convencional nem na de dimensão pessoal. Com 

exceção da história de dimensão moral, em que a maioria das regras apresentadas são de 

perspectiva moral, em todas as outras histórias a maioria das regras apresentadas são de 

perspectiva convencional. Em todas as histórias a maioria das crianças julgaram a 

situação errada, no entanto, os julgamentos convencionais prevalecem nas situações 

estudadas, com exceção da de dimensão prudencial, onde julgamentos prudenciais 

apareceram na maioria das justificativas. Não foi encontrada associação significativa 

entre o ano escolar nem entre o sexo e os julgamentos das regras das quatro histórias. 

Palavras-chave: Normatividade. Desenvolvimento moral. Convivência escolar. 

Julgamentos morais. Teoria do domínio social. 

 

Fomento: CNPq 

  



 

 

ABSTRACT 

Coelho, Thaís Sindice Fazenda. Children’s judgments about breaking norms at school 

(Masters dissertation). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

The breach of normativity at school generates conflicts that, in order to be resolved, 

depend on a complex set of personal, cultural and contextual factors and on the subject's 

ability to coordinate or overlap domains. Personal Domain refers to personal choices, 

Conventional Domain refers to arbitrary norms present in a given social context and 

Moral Domain is those that impact the rights and well-being of others, concerns 

universally applicable moral concepts. The objective of this master's research was to 

characterize the judgments of children about situations in which there is a break in the 

normativity of coexistence at school. The study reflected on concepts such as: 

normativities; school coexistence; moral education; moral development, from an 

interactionist and constructivist perspective of moral psychological development. It was 

investigated how children perceive situations of breach of normativity at school and how 

they judge the norms of school coexistence and whether the rules that children present 

are in accordance with the prevailing domain. Children's judgments were characterized 

according to the dimensions of the moral, conventional, personal and prudential domains 

according to the Social Domain Theory. It is an exploration and characterization research, 

being the study of qualitative and quantitative analysis. The instrument consisted of 

presenting four stories that portray situations of everyday school life in which there is a 

breach of normativity regarding: a situation of a conventional dimension, where we have 

a child who has doubts about the activity and does not ask the teacher; situation with a 

moral dimension, in which a child deliberately hurts another; prudential situation, when 

a child runs on the ramp; and a personal choice situation, in which a child changes the 

place where the teacher asked to sit. From the stories, a semi-structured interview was 

carried out in which the children judged each situation, presenting their perceptions about 

the rules. The results revealed that the rule is not perceptible to most children in the 

conventional dimension nor in the personal dimension. With the exception of the moral 

dimension story, where most of the rules presented are from a moral perspective, in all 

other stories most of the rules presented are from a conventional perspective. In all stories, 

most children judged the situation wrong, however, conventional judgments prevail in 

the situations studied, with the exception of the prudential dimension, where prudential 

judgments appeared in most of the justifications. No significant association was found 

between the school year or between gender and the judgments of the rules of the four 

stories. 

 

Keywords: Normativity. Moral development. School coexistence. Moral judgments. 

Social domain theory. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Contribuir com a construção de um ambiente sociomoral em salas de aula da 

Educação Básica, tendo a convicção de que todas as crianças são capazes de conquistar 

autonomia cognitiva e moral, tem sido minha motivação profissional há mais de vinte 

anos, desde quando ingressei na Faculdade de Pedagogia. 

Assim que me formei na graduação, iniciei os estudos na Pós-Graduação para 

especialização em Fundamentos da Educação para o Pensar, sob coordenação do Prof. 

Marcos Lorieri em 2003, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi então que 

pude aprofundar meus estudos acerca do desenvolvimento humano ao me aproximar das 

pesquisas de Jean Piaget e de outros pensadores advindos de diferentes perspectivas 

teóricas e que se debruçaram sobre a construção da inteligência.   

Os livros de Jean Piaget nos quais me debrucei com tanto afinco durante a 

especialização, tais como: “O Nascimento da inteligência na criança” (1971), “Psicologia 

da criança” (1989), “Psicologia da inteligência” (1989), “Seis estudos em psicologia” 

(1973), “Epistemologia genética” (1971) e “A tomada de consciência” (1974), me 

ajudaram a compreender fundamentos psicológicos importantes para o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem e permanecem presentes em meus estudos. 

Ao me deparar com leituras bastante densas, especialmente para a curta experiência 

acadêmica que eu possuía, procurava encontrar conexões entre teoria e prática ao mesmo 

tempo em que assumia uma turma como professora titular da sala de aula pela primeira 

vez. Eram 31 crianças de idades entre 7 e 8 anos, todas em fase de alfabetização, recém-

chegadas ao Ensino Fundamental.  

Talvez eu ainda não soubesse muito sobre o desenvolvimento infantil, mas já sabia 

que estas crianças eram ativas no processo de aprendizagem, por isso eu exercitava 

diariamente a escuta atenta. 

Dois anos depois, portanto em 2005, trabalhando como professora da primeira série 

do Ensino Fundamental (atual segundo ano), adquiri o livro “A ética na educação infantil 

– o ambiente sociomoral na escola” de Rheta DeVries e Betty Zan, seguindo as indicações 

de uma coordenadora pedagógica muito especial que me apresentou os conceitos sobre 

autonomia moral e dava orientações sobre como mediar conflitos interpessoais por meio 

de uma educação elucidativa e linguagem não violenta. 
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A leitura causou imensurável sentido para mim. Componentes de um ambiente 

sociomoral, informações de como as crianças pensam sobre as regras, as oportunidades 

existentes nos conflitos e tipos de sanções, foram conceitos relacionados ao 

desenvolvimento moral das crianças, que preencheram lacunas deixadas pela graduação 

em Pedagogia e passaram a embasar minha prática como educadora.  

Era então para isso que eu havia me tornado professora: garantir o direito à educação 

intelectual e moral. Contribuir com o desenvolvimento pleno de crianças ou adolescentes, 

com a formação de pessoas autônomas cognitiva, emocional e moralmente.  

Em decorrência desses “encontros” com autores e profissionais que me apresentaram 

a moralidade, durante os dezoito anos que atuei como professora em salas de aula da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental, as questões de ordem ética e moral sempre 

estiveram presentes em meus pensamentos e em minha prática docente.  

Desenvolvi o hábito de escutar as crianças e de refletir profundamente na e sobre a 

ação, avaliando criticamente os acontecimentos do cotidiano dentro da sala de aula e fora 

dela, encarando os conflitos interpessoais e intrapessoais como ricas oportunidades de 

aprendizagem.  

Sob à luz dos valores universais, me empenhei na construção efetiva de um ambiente 

sociomoral, tendo como primícias o estabelecimento de uma relação de respeito mútuo e 

cooperação com as crianças, envolvendo-as nas construções de regras de convivência 

escolar para que desenvolvessem autonomia, e estimulando-as a falarem sobre seus 

sentimentos, ouvindo os demais para que pudessem desenvolver empatia. 

Considero o ambiente escolar um espaço favorável – talvez o maior e mais potente – 

para desenvolver a noção de pertencimento de grupo, de respeito, de empatia e de moral 

autônoma. 

Atuando como formadora de professores, observo que a escuta atenta é raramente 

exercitada. A escola tende a evitar ou encobrir os conflitos, não reconhecendo-os como 

situações oportunas para conversar sobre as normatividades de convivência, para ouvir 

as crianças, para trabalhar os sentimentos ou como um meio para estabelecer relações de 

respeito mútuo e cooperativo com seus alunos.  

Estas constatações têm me levado a ampliar minhas pesquisas e estudos sobre 

convivência escolar e desenvolvimento psicológico moral, a fim de caracterizar e analisar 

esses fenômenos à luz do que as crianças têm a nos dizer.  

Meu desejo em cursar a Pós-Graduação para Mestrado no Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, na linha de pesquisa de Desenvolvimento e Aprendizagem se 
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deu, portanto, pelo interesse na interface entre Educação e Psicologia, em ouvir as 

crianças, saber se estas se percebem ativas nas situações de convívio escolar. Se deu pela 

busca em compreender como as crianças percebem e julgam não apenas as 

normatividades – ora justas, ora injustas, ora explícitas, ora implícitas – que regem a 

convivência escolar, mas também a atuação de seus pares e as intervenções da autoridade, 

para assim, delinear níveis de percepção e de julgamento das crianças, considerando que 

a moral se aprende nas relações.  
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INTRODUÇÃO 

 

Num contexto em que ganham cada vez mais adeptos e apoio popular movimentos 

sociais e políticos1 que vedam em sala de aula a realização de atividades que possam estar 

em conflito com convicções dos pais, que defendem o direito exclusivo dos pais à 

educação moral de seus filhos, projetos de lei que enfraquecem o papel da escola ou 

programas educacionais caracterizados pela volta da educação moral e cívica2 que 

apostam na imposição da obediência às normas por meio da disciplina rígida, 

consideramos urgente ampliar o debate em torno do papel da escola – enquanto educação 

formal –, especialmente no que diz respeito às relações que se estabelecem nas situações 

cotidianas de convivência escolar e que afetam o desenvolvimento socioemocional e 

moral do ser humano. 

Estratégias de controle e poder são bases sociais de sustentação do autoritarismo 

(Setemy, 2018). A disciplina é um conceito utilizado em diversas instâncias como um 

tipo de organização do mundo, um modo de vida que segue procedimentos e 

normalização do espaço, do tempo e dos indivíduos (Aquino, 2007). A eficácia do poder 

disciplinar, seria neste sentido, a combinação de técnicas de vigilância e punição frente 

ao não cumprimento da lei. Quando a educação se empenha em moldar os sujeitos, estes 

passam a ver como naturais os moldes impostos, especialmente quando feito 

precocemente (Aquino, 2007). 

Mas qual seria o objetivo último das instituições escolares senão o aprendizado do 

autogoverno e a formação de sujeitos críticos, capazes de se relacionar cooperativamente 

com os outros (Delval, 1998)? Não estaria a moral acima da obediência (Piaget, 1932; 

Nucci, 2000; Piletti, 2015)?   

 
1
 Destacamos o “Programa Escola Sem Partido” (Programa de Lei 867/2015 apresentado pelo Deputado 

Izalci PSDB-DF). Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=105066. Acesso em 

04/07/2020; o “Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares” lançado em 05 de setembro de 2019 que 

previa a implementação de 216 colégios até 2023 – 54 por ano, a começar por 2020. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/busca-geral/211-noticias/218175739/79931-governo-federal-lanca-programa-

para-a-implantacao-de-escolas-civico-militares acesso em 08/07/2020; e o projeto de lei que regulamenta 

a educação domiciliar no Brasil (PL 1.388/2022) foi aprovado pela Câmara no dia 19 de maio (como PL 

3.179/2012). Disponível em https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153194. 

Acesso em 22/06/2022. 
2
 “A Educação Moral e Cívica (EMC) foi consolidada em 1969 pelo Estado como disciplina exigida pela 

lei nº869/69, com o objetivo de formar o cidadão obediente à Pátria, cumpridor dos seus deveres e munido 

da consciência moral e dos bons costumes, tendo por consequência um ensino excludente, inconsciente e 

desprovido do olhar crítico” (BRASIL, D. M. N., & da Silvaii, R. S. Patriotismo e civismo: os caminhos 

da educação na ditadura militar no Brasil). 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1050668
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/211-noticias/218175739/79931-governo-federal-lanca-programa-para-a-implantacao-de-escolas-civico-militares%20acesso%20em%2008/07/2020
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/211-noticias/218175739/79931-governo-federal-lanca-programa-para-a-implantacao-de-escolas-civico-militares%20acesso%20em%2008/07/2020
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153194
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=534328
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=534328
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153194
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O programa de militarização das escolas e o crescimento de adeptos3 a esse modelo 

de educação reforça a relação professor-aluno em que a autoridade impõe de maneira 

rigorosa a disciplina e é caracterizada por uma relação de respeito unilateral como solução 

de combate à violência. Entretanto, num contexto democrático, a cidadania se constitui 

pela ideia de justiça e respeito mútuo (Aquino, 1999). 

O respeito unilateral presente na maior parte das relações entre professores e alunos, 

é um tipo de sentimento que sustenta as relações de poder ou coação e, não oferece a 

oportunidade de desenvolvimento de autonomia moral (Piaget, 1932/1994). O autoritário 

não considera a consciência moral de cada um ao exigir obediência.  

Frente a esse cenário em que circulam projetos de lei que, por um lado tendem a 

enfraquecer a Instituição Escolar e generalizar educadores como descartáveis ou 

facilmente substituíveis, por outro tendem a especificar os limites da atuação dos 

professores dentro da sala de aula, dando aos pais o direito de escolherem como será dado 

o ensino e, ainda, pretendem coagir alunos impondo normas, disciplinando-os por meios 

rigorosos. Importante nos parece ampliar as investigações sobre a temática do 

desenvolvimento moral na sala de aula, talvez o último espaço público no qual se possa 

estabelecer relações de proximidade e de solidariedade pessoais (Sayão & Aquino, 2017). 

Somado a esse fator, o questionamento dos modelos de educação autoritários sem 

uma crítica social e política consistente pode reforçar a anomia moral (Araújo, 2001). 

Destacamos os estudos que comprovam que a escola é um espaço de construção da 

democracia e reflexo da sociedade, com formas multifacetadas de convivência onde há 

conflitos, transformações e múltiplas ideias circulando (Araújo, 2000; La Taille, 2007). 

Uma proposta de educação fundamentada na obediência cega, na opressão, na 

autoridade do professor, no abuso do uso de sanções punitivas e premiação de bom 

comportamento, tende a formar indivíduos submissos, oprimidos pelos adultos e pela 

convencionalidade da tradição (Piaget, 1948/2015), as consequências desse tipo de 

educação são mau comportamento, falta de engajamento crítico, falta de empatia e 

problemas de indisciplina (DeVries & Zan, 1998; La Taille, 2007; Caetano, 2013). 

 
3
 Em 2019 o Distrito Federal começou a implantação da gestão compartilhada das escolas públicas com a 

Política Militar e em abril do mesmo ano já somavam mais de 120 escolas públicas brasileiras seguindo 

esse modelo de gestão, a maioria no estado de Goiás. A proposta se apresenta como resposta à violência 

contra professores, servidores e estudantes e tem apoio de uma parte da sociedade, que acredita ser a 

militarização da escola a solução para a insegurança. Nessas escolas, a disciplina é rigorosa com uniformes 

militares de estudantes, cortes e penteados de cabelos ou comportamento como continência aos superiores. 

(Fonte: https://www.camara.leg.br/tv/554520-militarizacao-das-escolas-publicas-no-brasil/. Acesso em 

04/07/2020). 

 

https://www.camara.leg.br/tv/554520-militarizacao-das-escolas-publicas-no-brasil/
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O atual momento advindo de uma crise econômica mundial4 e seguido de pandemia 

da COVID-195, que afetou não só o Brasil, mas o mundo contemporâneo, tem 

desencadeado inúmeros estudos que alertam sobre consequências geopolíticas, sanitárias, 

psicológicas e educacionais, tais como atrasos no diagnóstico e tratamento de doenças 

(Spinelli & Pellino, 2020); aumento de casos da violência doméstica6, impactos na 

aprendizagem, prejuízos sociais e de saúde, aumento da desigualdade decorrentes do 

fechamento das escolas – que afeta cerca de 80% das crianças em todo o mundo (Van 

Lancker & Parolin, 2020) – e das interrupções nas avaliações internas e públicas (Burgess 

& Sievertsen, 2020). 

Uma nova realidade educacional é esperada, o que tem exigido novas competências 

profissionais e novas habilidades e competências dos estudantes para que gerenciem com 

autonomia e sucesso o seu processo de aprendizagem (Ortega & Rocha, 2020; Peres, 

2020; Pott, 2020).  

Estes acontecimentos nos levam a compreender a necessidade de ressignificar os 

sentidos de valores que contribuam para a construção de uma sociedade verdadeiramente 

democrática, humanitária, justa, inclusiva e, portanto, moral. Uma verdadeira 

transformação na gestão escolar que de fato assuma uma proposta mais participativa e 

menos centralizadora, pautada em princípios e valores éticos universalmente desejáveis 

(Morin, 2000; Araújo, 2001; Peres, 2020).  

A educação e a psicologia exercem o importante papel de identificar os princípios e 

valores que sustentam as normatividades e as características que permeiam a relação 

professor-aluno que podem auxiliar na superação dos desafios colocados pelos elementos 

de natureza socioeconômico-política e contextual, contribuindo para o desenvolvimento 

de habilidades importantes para a vida em sociedade.   

 
4
“Em janeiro, o FMI (Fundo Monetário Internacional) revisou sua previsão de crescimento global de 3,7% 

para 3,5% neste ano e de 3,7% para 3,6% em 2020. O Banco Mundial também recalibrou sua estimativa de 

avanço da economia mundial para 2,9% neste ano, 0,1 ponto percentual abaixo da projeção de junho 

passado”. Disponível em  https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/02/o-mundo-esta-a-beira-de-

uma-nova-grande-crise-economica.ghtml. Acesso em 06/07/2020. 
5
 COVID‐19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), foi declarado pandemia pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020. 
6
 Um estudo realizado pela empresa de pesquisa “Decode Pulse” apontou que as ocorrências cresceram em 

seis estados brasileiros até abril, em comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento mais 

assustador foi observado em Mato Grosso (400%); na Paraíba o aumento foi de 105,6%. No Estado de São 

Paulo, onde a quarentena foi adotada no dia 24 de março, porém até então obedecida por 48% da sua 

população, a Polícia Militar registrou um aumento de 44,9% no atendimento a mulheres vítimas de 

violência. O total de socorros prestados passou de 6.775 para 9.817. Casos de feminicídios também subiram 

de 13 para 19 (46,2%). Disponível em https://www.siqueiracastro.com.br/covid-19/isolamento-social-

causa-aumento-em-casos-de-violencia-domestica/. Acesso em 25/10/2020. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/02/o-mundo-esta-a-beira-de-uma-nova-grande-crise-economica.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/02/o-mundo-esta-a-beira-de-uma-nova-grande-crise-economica.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://www.siqueiracastro.com.br/covid-19/isolamento-social-causa-aumento-em-casos-de-violencia-domestica/
https://www.siqueiracastro.com.br/covid-19/isolamento-social-causa-aumento-em-casos-de-violencia-domestica/
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Considerando que o direito à educação intelectual e moral implica em ir além da 

aquisição de conhecimentos (Piaget, 1948) e que todas as interações sociais das crianças 

– quer com seus pares, quer com os adultos – têm um impacto sobre seu desenvolvimento, 

a pesquisa se propõe a refletir acerca de conceitos como: normatividades, convivência 

escolar, educação moral, percepções e julgamentos infantis. 

Entender como as pessoas constroem o conhecimento moral tem sido o objeto de 

estudo de pesquisa nas mais diversas áreas do conhecimento há décadas. Teorias que 

consideram os aspectos socioculturais, cognitivos e afetivos do desenvolvimento 

humano, tendem a concordar que as crianças constroem seu entendimento sobre a 

moralidade, como resultado de sua interação com as pessoas (Piaget, 1932/1992) e em 

Turiel (1983). 

Este trabalho considera que a construção da moral é um processo interno de 

autorregulação do sujeito que sofre influência das relações e experiências que estabelece 

com as outras crianças e com os adultos que o cercam na vida cotidiana (Piaget, 

1932/1992). O adulto é aquele que se responsabiliza pela guarda e proteção da criança, 

que entende que educar é um projeto de vida e, portanto, requer tempo, esforço e controle 

diário. Não há a escolha de desistir ou de se abster de tal responsabilidade. O adulto que 

opta por exercer uma profissão ligada à área da educação, assume também o compromisso 

como parceiro nesse processo de ajudar a criança a se tornar um adulto autônomo 

(Caetano, 2013). 

Foucault (2003) aponta que, há cerca de quatro séculos, o que importava em uma 

família era como a autoridade dos pais controlava o comportamento dos filhos e como 

estes obedeciam. Atualmente, vemos uma crescente tendência dos pais, que 

inevitavelmente influencia as tomadas de decisões das instituições escolares, em acreditar 

que a única forma de fazer uma regra ser obedecida é por meio de atitudes típicas de 

relações de coação (Caetano, 2005). Para Piaget (1932/1992) esta forma de educação 

prejudica o desenvolvimento da autonomia moral da criança, uma vez que ela pode aceitar 

essa relação de respeito unilateral por muito tempo.  

Somado ao papel da família, a escola é um importante contexto socializador que exerce 

influência sobre as pessoas, preparando crianças e jovens para vida em sociedade. É 

dentro desses contextos que são desenvolvidas aprendizagens necessárias para uma 

atuação autônoma na sociedade, como valores, linguagens e comportamentos (Moreno & 

Cubero, 1995; Delval, 1998).  



 

21 

 

Considerando a entrada precoce e o tempo de permanência das crianças nas 

instituições escolares, a escola se torna um lugar privilegiado e importante para o 

desenvolvimento da moralidade, onde o adulto responsável por apresentar o sistema de 

regras e ajudar a compreendê-lo é também o educador (La Taille, 2009; Viana, 2020). 

Nota-se, no entanto, que os educadores tendem a fazer uso de um discurso da lei no 

sentido de imposição e obrigatoriedade de obediência quando comparado com um 

discurso da regra no sentido de sua função de ordenar as relações (Macedo, 2013).   

O ambiente escolar desejável para o desenvolvimento da autonomia moral é aquele 

que segue a lógica da sociedade disciplinar favorável ao autocontrole e não da sociedade 

de controle onde impera a vigilância (Aquino, 2007). Um ambiente que promova o 

desenvolvimento social, moral, afetivo e intelectual da criança (DeVries & Zan, 1998). 

Neste ambiente desejável, o adulto promove a obediência às regras por meio dos 

princípios e valores que as sustentam, evitando a obediência cega à autoridade por meio 

de ameaças, punições ou recompensas (Caetano, 2013). 

Para construir salas de aula morais, é imprescindível que um relacionamento 

cooperativo, de respeito mútuo entre professor e aluno seja estabelecido, num espaço 

onde as crianças se sintam seguras, valorizadas e tenham orgulho de suas ideias, ao 

mesmo tempo em que aquilo que recebem como orientação ou intervenção dos adultos 

colabore para o desenvolvimento de uma moral autônoma (DeVries & Zan, 1998; 

Caetano, 2013).  

Os sistemas de ensino são em sua essência espaços de convivência nos quais o 

confronto de ideias e as normas estabelecidas contribuem para o exercício de autoridade 

que responda às suas necessidades ou às da sociedade que se deseja construir (Furlani, 

1997). A elaboração participativa das normas de convivência, sejam elas morais ou 

convencionais, é por si só um exercício de democracia, sendo que, quanto mais 

participativa, reflexiva e democrática for a elaboração das normas, maiores serão as 

chances dos integrantes do grupo se identificarem com elas, incorporá-las e torná-las 

eficazes (Piletti, 2015).  

Pesquisas têm apontado diferenças nas percepções e nos julgamentos das crianças 

sobre normatividades de domínio convencional e normatividades de domínio moral, 

aumentando a discussão acerca da ausência de regras do domínio moral observada no 

contexto escolar (Josephs et al., 2016; Proft & Rakoczy, 2019; Caetano & DellAgli, 

2019). 
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Por meio da entrevista com crianças, essa pesquisa se propôs a dar voz ao pensamento 

das crianças, entendendo que o ouvir é o primeiro passo para que se possa compreender 

melhor o pensamento infantil, perceber tendências e comparar informações, impactando 

a atuação dos educadores no cotidiano escolar.  

Assim, a pergunta norteadora da pesquisa é: como as crianças julgam situações onde 

há quebra de normatividade de convivência escolar?  

A presente dissertação foi organizada da seguinte forma: o primeiro capítulo 

apresenta os objetivos da pesquisa; o segundo capítulo aborda o referencial teórico, que 

se subdivide em três partes, a primeira trata do desenvolvimento psicológico moral da 

criança, organizado de forma a abordar as normatividades no desenvolvimento, depois a 

descrição dos pressupostos da Teoria do Domínio Social (TDS) principal referencial 

teórico adotado por essa pesquisa. Na segunda parte discute-se as dimensões da educação 

moral: o papel das normatividades na convivência escolar, as relações interpessoais na 

escola e a educação para o domínio moral. 

O terceiro capítulo será dedicado à descrição do desenho metodológico do estudo, 

com a caracterização dos participantes, informações sobre os instrumentos de pesquisa e 

procedimentos de coleta e análise de dados. No quarto capítulo serão apresentados os 

resultados. Por fim, as considerações finais nas quais apresentam-se as implicações 

pedagógicas a partir dos resultados obtidos. 

1 OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Caracterizar os julgamentos das crianças sobre situações em que há quebra de 

normatividade de convivência na escola. 

Objetivos específicos 

a. Investigar se as regras apresentadas pelas crianças estão de acordo com o 

domínio prevalente em cada situação; 

b. Caracterizar os julgamentos das crianças de acordo com as dimensões dos 

domínios: moral; convencional; pessoal; e prudencial; 

c. Investigar se existem diferenças nas respostas das crianças quanto às 

variáveis grupo e gênero; 
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d. Investigar se existem diferenças nas respostas das crianças quanto ao 

domínio prevalente às situações. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este trabalho faz uma interface entre psicologia e educação para caracterizar as 

dimensões do desenvolvimento moral das crianças a partir de suas percepções e 

julgamentos de regras e de situações do cotidiano em que há quebra de normatividade de 

convivência escolar.  

Sobre os constructos centrais deste estudo, tomaremos como referência os seguintes 

significados: 

- Julgamento: um modo de pensar, de ver; conceito, juízo, opinião7 que pode ser 

observado por meio das ações dos sujeitos e, no caso desta pesquisa em questão, por meio 

da linguagem oral; e 

- Normatividade: Sistema de convenções da sociedade (Nucci, 2000); Conteúdo 

presente nas regras; regulamentam a organização social. As normas, segundo a teoria de 

normas, são construídas ad hoc por representações específicas ou eventos que geram suas 

próprias normas, pela experiência que vamos armazenando na memória (Kahneman & 

Miller, 1986). 

Aqui, vale distinguirmos alguns conceitos que estão atrelados à ideia de 

normatividade: lei e regra. 

A lei ordena, traça limites, tem valor transcendental e vale para todos; enquanto as 

regras ordenam as relações (Macedo, 1993). As leis são construídas e transformadas pela 

sociedade, as regras são construídas nas relações, por isso são atualizadas e demandam 

consentimento e as leis são heterorreguladoras, isto é, dependem de uma regulação 

externa.  

Nesta concepção, a lógica interna das regras faz com que elas tendem a ser 

convencionais e arbitrárias, “mesmo que internamente governados por sua necessidade 

lógica” (Macedo, 1993), sendo assim, autorreguladoras e não contingenciais como as leis, 

mas sim transformadoras. As regras regulamentam o que é possível e necessário dentro 

de uma relação (Piaget, 1983). 

 
7
 Fonte: Dicionário Michaelis, disponível em https://michaelis.uol.com.br/. Acesso em 08/07/2020. 

https://michaelis.uol.com.br/
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Para Piaget (1932/1994), é graças às regras que são construídas entre os pares que a 

criança constrói a moral. Na sociedade adulta, as normas sociais são expectativas, acordos 

ou compromissos mútuos, sobre a forma como as pessoas devem se comportar em certas 

situações (Vaish & Tomasello, 2014). 

Consideramos dois tipos de normas que podem, segundo pesquisas anteriores, 

impactar nos julgamentos das crianças quando convidadas a julgar a quebra delas (Turiel, 

1983) normas morais prototípicas e normas convencionais prototípicas.  

As normas prescritivas sobre como as pessoas devem tratar uns aos outros, com 

respeito a justiça, equidade, bem-estar mútuo e igualdade, advém das pesquisas da TDS 

(Turiel, 1983). Esse conceito se baseia na filosofia, além dos resultados de um importante 

conjunto de dados empíricos (para revisão ver Smetana, 2013), afirmando que as normas 

morais não estão inatas nem são transmitidas pura e simplesmente por meio de 

determinado método de ensino (Killen & Dahl, 2018). 

Assim, por meio de pesquisas do desenvolvimento moral que avaliam os julgamentos 

das crianças sobre violações de normas, podemos observar como a compreensão das 

normas e respeito por elas se dá, como evoluem conforme as pessoas vão se tornando 

mais capazes de inferir sentimentos e coordenar pontos de vista (Killen & Dahl, 2018).  

Importante destacar que levamos em consideração as pesquisas que sustentam a ideia 

de que crianças muito pequenas (2-3 anos) já têm alguma compreensão da estrutura 

normativa das atividades convencionais e são capazes de distinguir entre normatividades 

convencionais das morais (Rakoczy et al., 2008; Wyman et al.,2009; Riggs & Young, 

2016; Killen & Dahl, 2018; Valadares, 2019) 

Para compreender como a criança julga tanto as nuances das normatividades e de suas 

quebras, como das intervenções da autoridade, trabalharemos com conceitos, tanto da 

psicologia quanto da educação, sobre moralidade, normatividade e relações interpessoais. 

Apesar de haver diversos estudos que investigam as relações interpessoais na escola, 

a maioria deles se centra na questão dos conflitos, abordando o tema como um sinal da 

crescente e alarmante violência interpessoal escolar (Leme, 2004; Nobre & Vieira; 

Noronha & Frota, 2018) ou com foco na análise das causas dos conflitos entre estudantes 

(Silva & Vinha, 2017), discorrendo acerca deles sob a ótica das transgressões morais, 

abordando a violência ou o bullying.  

Estudos que buscam a relação entre psicologia genética e mediação de conflitos ou 

que abordam a importância do envolvimento das crianças na negociação das regras, são 

mais escassos (Guedes & Pascual, 2016) sendo que, mesmo estes, evidenciam o conflito 
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como uma forma de violência e a mediação como uma forma de lidar com a violência, 

revelando que as técnicas de mediação de conflitos observadas nas escolas, nem sempre 

visam a participação democrática ou o diálogo entre professores e estudantes que incluem 

o julgamento moral, mas sim apresentam como principal objetivo a instalação da 

harmonia.  

Encontramos na literatura estudos que discutem a importância das regras para a 

construção de relações cooperativas, mas que trazem as regras dentro de um contexto de 

jogo (Caiado & Rossetti et.al, 2009).  

Visando trazer contribuições para a compreensão do desenvolvimento moral infantil, 

o capítulo de Referencial Teórico apresentará duas partes: na primeira discutiremos 

acerca do desenvolvimento psicológico moral da criança: moralidade como domínio, 

regras e relações interpessoais. A segunda parte do trabalho trataremos dos mesmos 

aspectos sob a ótica da educação moral, sendo eles: a educação para o domínio moral, as 

regras na convivência escolar e as relações interpessoais na escola. 

 

2.1. DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO MORAL DA CRIANÇA   

 

Trataremos de destacar as contribuições das pesquisas da psicologia do 

desenvolvimento baseadas na epistemologia genética de Jean Piaget e na Teoria do 

Domínio Social (TDS) proposta por Elliot Turiel, Judith Smetana e Larry Nucci. 

Normatividade no Desenvolvimento  

Jean Piaget, precursor dos estudos de psicologia moral, apresenta a moral numa 

perspectiva deontológica, isto é, de deveres, conceituando a moral como um sistema de 

regras. Todavia, a essência da moralidade, para o autor (1932, 1994), está no respeito que 

um indivíduo adquire por essas regras. 

Tomaremos a normatividade como o estudo das normas e regras, destacando a 

relação existente entre desenvolvimento moral e regras objetivando entender o 

desenvolvimento moral humano e como se dá a compreensão das crianças a cerca de 

situações cotidianas de quebra de normatividade na escola. 

A gênese da moral é a obediência e o sentimento de obrigatoriedade moral, é o 

respeito (Piaget, 1932/1994; La Taille, 2007). Segundo os estudos de Piaget (1932/1994), 

as crianças nascem sem conhecimento de preceitos morais sobre o que é certo e errado 
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(anomia). A partir da convivência com os adultos e a inserção da criança no mundo de 

regras, emerge a obediência e o sentimento de obrigação moral. Este respeito, segundo 

Piaget (1932/1994) que é resultado da soma do amor e do temor, faz com que ela tenha o 

desejo de imitar o adulto (DeVries & Zan, 1998). Isto é, o cumprimento da regra existe 

na condição de que haja respeito derivado da combinação dos sentimentos de amor e 

temor por aquele que emite a ordem (Caetano, 2019).  

Por esta razão é importante que a criança entre em contato com pessoas que lhe 

apresentem boas regras e que sejam bons modelos. As crianças podem imitar 

comportamentos morais de forma heterônoma, sem terem intenções morais em mente ou 

terem compreendido os princípios das regras. 

A obediência, ou seja, o respeito unilateral é base para o desenvolvimento moral 

(Piaget, 1932/1994; DeVries & Zan, 1998), e são elementos característicos do 

desenvolvimento moral heterônomo (Caetano, 2019), por isso o adulto deve ajudar a 

criança a compreender as razões da regra, a entrarem em contato com as perspectivas das 

outras pessoas e assim desenvolver intenções morais. Essa relação da criança com a regra, 

com a autoridade e com seus pares, poderá favorecer a superação da heteronomia, 

presente na obediência cega, em direção à autonomia (Araújo, 1996).  

 Para a criança, construir a capacidade autônoma do juízo moral, precisa 

necessariamente passar pela heteronomia para que possa compreender a importância das 

regras e dos outros (Piaget, 1932/1992; Araújo, 1996).  

A regra evolui com a idade sendo que há diferenças tanto na prática quanto na 

consciência das regras ao longo do desenvolvimento humano. Piaget revelou a existência 

de três tipos de regras: motora (pré-verbal, independente da relação social), coercitiva 

(oriunda da regra motora e do respeito unilateral) e racional (oriunda do respeito mútuo). 

Em seus estudos, o autor (1932/1994) observou que quando as crianças praticavam as 

regras cooperativamente, passavam a formar uma nova concepção da regra, constatando 

que a verdade da regra está no acordo mútuo, na reciprocidade. É importante notar que 

esse processo de construção e reconstrução se repete a cada novo conjunto de regras e de 

tomadas de consciência.  

Portanto, se as interações com o meio forem favoráveis, o sujeito terá efetivas 

oportunidades de superação de uma fase de heteronomia para alcançar a fase de 

autonomia. Ao observar que adolescentes são capazes de legitimar algumas regras morais 

sem qualquer referência ao prestígio das figuras de autoridade, Piaget defendeu a ideia de 
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que a autonomia corresponde a um potencial humano universal, ainda que os indícios de 

autonomia não signifiquem sujeitos moralmente autônomos (La Taille, 2007). 

O significado etimológico do sufixo nomia, comum aos três termos e que são 

importantes para compreendermos o desenvolvimento da moralidade, vem do grego 

nomos e que significa regras. Sendo assim, a-nomia refere-se à ausência de regras, quando 

o sujeito desconhece as regras da sociedade e não compreende o que pode ou não pode 

ser feito; hetero-nomia refere-se ao fato de que o sujeito sabe da existência de regras e 

que há coisas que podem ou não ser feitas, mas quem as determinam são os outros; e 

finalmente auto-nomia implica na moral na qual a fonte das regras estão no próprio 

sujeito, este sabe da existência das regras, participa ativamente da elaboração de regras e 

compreende sua importância para a vida em sociedade (Araújo, 1996).       

Dentro da perspectiva da psicologia, o que diferencia um indivíduo autônomo do 

heterônomo, é a capacidade de racionalizar e considerar diferentes perspectivas, agindo 

de acordo com princípios universais (Araújo, 1996).  

Para que a criança conquiste a moral autônoma, ou moral do bem, é necessário que 

consiga superar a moral da obediência, do dever, ou moral heterônoma. Esse processo 

pressupõe racionalização (La Taille, 2007) e se dá quando o sujeito é provocado a refletir 

sobre o que é o bem, para que possa agir bem de acordo com seu dever interno, que, 

segundo o imperativo categórico de Kant, faz com que as ações sejam em respeito às leis, 

ou seja, observa-se o consentimento interno e racional do sujeito (Malishev, 2014; 

Bresolin, 2013). 

É inspirado pela reciprocidade, igualdade, equidade e respeito mútuo que o sujeito 

autônomo legitima as regras. Por outro lado, de acordo com Piaget (1932/1994) enquanto 

a regra é dada como algo pronto, imposta pelo adulto, qualquer ato que contrarie a regra 

é tido como um ato mau, sem que as circunstâncias sejam levadas em consideração, aqui 

o bem é definido pela obediência, já que a regra é uma realidade externa à consciência, 

sendo levada ao pé da letra. 

Nas análises que Piaget (1932/1994) fez das regras do jogo e de como a criança julga 

tais regras, vemos que a essência da consciência de dever da criança são formas de 

heteronomia. Há na criança, uma tendência a considerar os deveres como uma obrigação, 

ou realismo moral, que leva a uma responsabilidade objetiva, na qual a fonte das regras 

são os adultos, não as intenções dos sujeitos ou o pensamento infantil (Caetano, 2019). 

Apesar de estar prevista a superação dessa tendência à obediência cega, ela pode ser 

reforçada pelo adulto quando este faz uso de recompensa ou punição (Kamii, 1988).  
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O desenvolvimento da heteronomia e da autonomia na teoria de Piaget, apesar das 

divergências de alguns autores (Turiel, 1983; Turiel, 1989; Turiel & Gingo, 2017), não 

foi apresentada como forma de estágios. Na visão interacionista do desenvolvimento do 

autor (1932, 1994), o conhecimento das regras como parte de um conhecimento social, 

vai sendo construído pelo próprio sujeito, a partir de sua contínua interação com o outro 

e com o meio. 

As crianças já nascem em sociedades estruturadas por normas, mas sabemos que este 

meio social não é único ou estático, mas sim composto de variáveis dependentes das 

normas, da cultura, das relações estabelecidas e dos sujeitos (Piaget, 1965/1986; Turiel, 

2013). 

Estudos mostram que, no início, as crianças se conformam com as regras emitidas 

por adultos, mas não está claro se elas entendem essas normativas como desejos de uma 

única pessoa ou se compreendem a importância delas para a convivência em uma 

sociedade (Göckeritz et al., 2014). 

Nucci e Turiel (1978) descobriram que as crianças reagem de maneira diferente às 

quebras de normatividade que envolvem danos às pessoas, em comparação com as 

quebras de normatividade meramente convencionais, sendo que crianças pequenas, 3-4 

anos, já compreendem de forma diferente as normas morais e convencionais (Smetana, 

1981; Göckeritz & Smetana, 2013; Wainryb & Turiel, 1993; Schmidt & Tomasello, 2014; 

Valadares, 2019). 

Turiel (1983), destaca dois aspectos inseparáveis que são importantes para o conceito 

de moralidade: o epistemológico e o desenvolvimental (Caetano, 2019). Em sua teoria 

(TDS), defende que crianças pequenas já são capazes de distinguir diferentes domínios 

que serão apresentados com maior aprofundamento no capítulo seguinte. 

Tanto nos estudos de Piaget quanto da TDS, o desenvolvimento humano é 

considerado um sistema complexo que é organizado por um processo de autorregulação 

constante (Caetano, 2019). Nesse processo, as interações sociais são componentes 

essenciais. 

Outras pesquisas demonstram que o raciocínio normativo das crianças é contingente 

à fatores ligados ao contexto do ambiente de aprendizagem, mais especificamente 

influenciados pela maneira como as regras são aprendidas e sua consistência, isto é, se as 

regras se aplicam a si mesmo e aos outros (Riggs & Young, 2016). Podemos compreender 

as regras em três diferentes aspectos: o primeiro deles é ligado à aprendizagem das regras 

que indicam quais comportamentos são socialmente esperados; o segundo se refere ao 
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comportamento individual; e o terceiro aos julgamentos morais, pautados na justiça e na 

consideração do bem-estar alheio (Turiel, 1983; Caetano & DellAgli, 2019). 

Estudos indicam que os diferentes eventos sociais influenciam nos critérios de 

julgamento de crianças em idade muito precoce e que elas são capazes de distinguir entre 

normatividades convencionais e morais segundo categorias de justificativas como 

obrigatoriedade, generalização, inalterabilidade, incontingência à autoridade e severidade 

do ato (Westen & Turiel, 1980; Turiel, 1983; Smetana, 2013). 

A obrigatoriedade avalia se os sujeitos se sentem obrigados a obedecer determinada 

regra independente das suas vontades pessoais (Smetana et al., 2013). A generalização 

avalia se a regra se aplica a diferentes contextos sociais, ou culturas. O julgamento de 

inalterabilidade avalia se a regra pode ser mudada (Nucci & Turiel, 2009), enquanto a 

incontingência à autoridade avalia se na ausência da regra ou da autoridade, determinada 

ação estaria certa (Smetana et al., 2013). 

A seguir veremos de que forma a TDS pode nos ajudar a compreender o 

desenvolvimento moral humano.  

Domínios do desenvolvimento moral 

A Teoria do Domínio Social é cognitiva-desenvolvimental e, assim como defendido 

por Piaget (1932/1994) e Kohlberg (1984), considera que o conhecimento moral da 

criança é construído por meio das relações que este estabelece com o outro e com o 

mundo. Parte, portanto, do pressuposto interacionista para o qual a criança é ativa no 

processo de construção do conhecimento (Turiel, 1983; Smetana et al., 2014). 

A criança constrói seu entendimento social a partir das regularidades sociais que 

experimenta, desenvolvendo ao longo do passar do tempo maior capacidade para 

diferenciar ou coordenar vários tipos de domínios, sendo a moralidade um deles (Turiel, 

1983; Smetana, 2013). As crianças não reproduzem passivamente as mensagens dos 

adultos com quem convivem, mas constroem diferentes compreensões do mundo social, 

pois são capazes de aceitar, rejeitar ou transformar essas diretrizes (Smetana & Jambon, 

2017). 

Assim, o desenvolvimento moral requer uma integração entre o desenvolvimento 

da identidade e a integração de certas normas, costumes e valores sociais, ou seja, um 

processo de socialização do indivíduo. A TDS nos mostra como se dá o intercâmbio 

destas três dimensões: moral, convencional e pessoal. 
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Originalmente, as pesquisas da TDS buscavam analisar se as crianças são capazes 

de distinguir os domínios que compõem o conhecimento social (Smetana, 2006). Foram 

propostos três domínios principais: moral, convencional e psicológico (pessoal), que se 

desenvolvem de formas diferentes.  

As pesquisas têm contribuído para compreendermos o tipo de domínio que crianças, 

adolescentes e adultos utilizam para julgar distintas situações, mas também para 

entendermos como que estes domínios são coordenados e porque pessoas de uma mesma 

idade, por exemplo, julgam uma mesma situação de acordo com um domínio diferente, 

ou seja, para uns um dilema pode ser convencional enquanto para outros pode ser moral 

ou até mesmo pessoal (Nucci, 1981; Turiel & Wainryb, 2000). 

A capacidade de diferenciação do domínio convencional com o moral é 

influenciada pela idade da criança, ou seja, justificativas para julgamentos baseadas em 

questões convencionais tendem a diminuir e dar espaço para justificativas baseadas em 

questões morais (Nucci & Turiel, 1993).  

Porém, o que leva um sujeito a priorizar determinado domínio em relação ao outro, 

não tem ligação exclusiva com a sua idade. As experiências sociais vividas por ele vão 

desencadeando um processo de julgamento cada vez mais amplo e complexo (Smetana, 

1999). Importante destacar que pesquisas revelam que crianças bem pequenas, 3 e 4 anos 

de idade, e de diferentes culturas, já conseguem distinguir o que é moral do que é 

convencional (Wainryb & Turiel, 1993; Smetana, 2013; Valadares, 2019). 

Nesse processo desenvolvimental, as interações sociais são componentes 

essenciais, sendo que tanto os conflitos quanto os dilemas, são resolvidos dependendo 

desse complexo conjunto de fatores pessoais, culturais e contextuais, e da capacidade do 

sujeito de coordená-los ou sobrepô-los ou não aos fatores morais. 

Passamos agora a apresentar os principais critérios de classificação dos domínios 

apresentados pela TDS.  

  

Domínio Moral 

 Conceitos de justiça, bem-estar e direitos são características do domínio moral. 

Assim, quebras de normas ligadas aos danos físicos ou psicológicos estão incluídas neste 

domínio (Smetana, 2013). O Domínio Moral diz respeito às situações que impactam 

direitos dos outros e envolvem conceitos morais universalmente aplicáveis (Turiel, 1983).  
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 É o julgamento moral que permite aos indivíduos compreenderem como se 

comportar e viver em harmonia com os outros, envolvendo todos os aspectos que se 

referem à justiça, bem-estar e direitos humanos (Smetana & Jambon, 2017). 

Características como: obrigatoriedade; generalização; inalterabilidade; e incontingência 

à autoridade estão presentes neste domínio (Smetana, 2013). Neste sentido, as regras 

morais também são universalmente aplicáveis, ou seja, são generalizáveis para os 

diversos contextos e culturas (Killen & Smetana; 2015). 

As quebras de normatividades morais são julgadas como erradas, revelando que a 

permissividade de transgressões da regra (quão aceitável é quebrar uma norma) tem 

correlação com o tipo domínio, sendo que há menor permissividade para quebras de 

normatividades morais se comparadas às convencionais ou pessoais (Nucci & Turiel, 

2009). 

No Brasil, uma pesquisa realizada com crianças de 2 anos e meio à 5 anos, 

demonstrou também que as crianças diferenciam os eventos de domínio moral, daqueles 

de domínio convencional, tanto considerando os primeiros mais errados, quanto 

atribuindo a eles justificativas que levam em consideração a preocupação com o outro (no 

caso, o personagem da história que sofre a transgressão) (Valadares, 2019). 

Domínio Convencional 

O Domínio Convencional se refere às normas arbitrárias presentes em 

determinado contexto social que têm como objetivo coordenar interações sociais, 

organizar o convívio e facilitar seu funcionamento, uma vez que alinha as expectativas 

comportamentais dos indivíduos (Smetana, 2013).  

O conhecimento convencional ou societal envolve a compreensão sobre os 

diferentes arranjos e normas de um grupo, ou seja, como um grupo mantém sua identidade 

e organização. Fazem parte deste conhecimento as convenções sociais ou arbitrárias, que 

determinam regularidades no modo de interação dos indivíduos dentro do grupo. As 

convenções (como regras de etiqueta e vestimenta) promovem conhecimentos aceitáveis 

ou não em diferentes contextos (Smetana & Jambon, 2017). 

Este domínio diz respeito a um sistema compartilhado de significados que 

apresenta uma função reguladora (Nucci, 2000) e que não possui, por si só, danos ou 

consequências prejudiciais aos outros, mas leva o sujeito a respeitar normas de domínio 

convencional pode ser: consensualidade; contingência a normas ou a autoridades 

(Smetana, 2013). 
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Assim, as convenções sociais sinalizam aos indivíduos expectativas quanto ao 

comportamento apropriado em diferentes contextos sociais e facilitam o funcionamento 

harmônico do sistema social são, portanto, contextualmente relativos, consensualmente 

acordados, contingentes às regras específicas ou aos comandos de autoridade e alteráveis 

(Smetana, 2013). 

Domínio Prudencial  

Questões de ordem da saúde, conforto e segurança da própria pessoa, sem dano direto 

aos outros, caracterizam o domínio prudencial (Turiel, 1983; Nucci, 2001). Submeter-se 

às situações perigosas para as crianças, como correr na rampa, subir em uma árvore alta, 

podem ser classificadas dentro do domínio prudencial.  

As regras prudenciais, assim como as morais, regulam os atos que têm consequências 

físicas para as pessoas. Contudo, as prudenciais dizem respeito ao próprio sujeito, por 

isso as questões prudenciais são definidas como atos não sociais. Isso leva a compreensão 

de que o domínio prudencial apresenta julgamentos por meio da jurisdição pessoal, ainda 

em acordo com Smetana (2005, 2013). 

Domínio Pessoal  

Domínio Pessoal, ou psicológico, envolve questões individuais presentes no 

desenvolvimento, se refere às escolhas pessoais, àquilo que está no controle individual 

do sujeito, como preferências, privacidade ou integridade corporal que dizem respeito ao 

agente da ação. Autonomia pessoal e conceito de self são características desse domínio 

(Smetana, 2013). 

Os julgamentos são sustentados por um direito de escolha pessoal e não são vistos 

como uma obrigação. Em contraste com as normas morais e convencionais, o domínio 

pessoal não envolve regras sobre o que é certo e errado, mas questões que incidem 

unicamente na esfera individual, como privacidade, gostos, preferências, atividades de 

lazer, o controle da própria aparência, etc (Smetana, 2013). 

Podemos ver que enquanto o domínio pessoal compreende um conjunto de condutas 

idiossincráticas cujas consequências afetam principalmente o sujeito, sem que ocorra 

quebra de norma social ou injustiça a outros (Nucci, 2001). O Domínio Pessoal possui 

características como: ações que não são certas nem erradas, incontingência a normas ou 

autoridades; e justificativas embasadas na escolha pessoal ou na ideia de que o ato não 

traz dano para os outros (Smetana, 2013). 
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Em suma, o Domínio Pessoal se refere às escolhas pessoais, o Domínio Convencional 

se refere às normas arbitrárias presentes em determinado contexto social e o Domínio 

Moral são aqueles que impactam direitos e bem-estar dos outros, diz respeito à conceitos 

morais universalmente aplicáveis (Turiel, 1983).  

Compreende-se, assim, que a TDS não concorda com a ideia de que o 

desenvolvimento moral precisa seguir uma sequência invariante de estágios. Ao 

considerar que não há uma diferenciação entre fase moral e não moral, mas sim domínios 

que se diferenciam e que formam sistemas organizados de pensamento (Turiel, 1983; 

Smetana et al., 2013), os domínios trazem suas respectivas sequências evolutivas e 

determinam os tipos de interação indivíduo-meio.  

Os conflitos são, portanto, resolvidos dependendo desse complexo conjunto de 

fatores pessoais, culturais e contextuais e da capacidade do sujeito de coordenar ou 

sobrepor domínios. Destacamos que em algumas situações existem domínios 

sobrepostos, estas situações são multifacetadas por haver o envolvimento de diferentes 

tipos de conceitos sociais que se encontram em conflito ou em sincronia com outros 

(Smetana et al., 2014).  

 

2. 2. DIMENSÕES DA EDUCAÇÃO MORAL 

 

Nesta segunda parte discutiremos acerca de uma educação moral tanto sob a 

perspectiva de Piaget quanto da Teoria do Domínio Social, defendendo a ideia de que o 

desenvolvimento de uma moral autônoma requer mais do que investimento em discursos 

moralistas, ou na atuação por meio do discurso da lei, e sim em oportunizar situações 

efetivas através das quais sua autonomia seja favorecida (Macedo, 1993; La Taille, 1994). 

Assumimos, com isso, que o objetivo maior da educação é o da formação integral que 

contribui com o desenvolvimento moral dos estudantes (Piaget, 1948/2015; Araújo, 

2000). 

Normatividade na Convivência Escolar 

Na área da educação é comum ouvirmos falar sobre as regras de convivência escolar, 

porém a maioria dos estudos aborda o tema para tratar da indisciplina ou violência. Aqui 

queremos destacar o papel das regras de convivência escolar no desenvolvimento da 

autonomia moral das crianças, considerando a importância da participação das crianças 
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na elaboração das normas para seu desenvolvimento social, cognitivo e moral (Piaget, 

1932/1994; Turiel, 2005). 

Abordaremos as normatividades, ou as regras, como parte de um contrato pedagógico, 

que remetem às pautas de trabalho e convívio em sala de aula e que, diferentemente do 

regimento escolar, não deve possuir caráter coercitivo.  

Vimos anteriormente que as crianças começam a aprender sobre regras por meio da 

imitação, depois testam a validade dos limites impostos pelas regras ou a autoridade 

daqueles que as impõem, e mais tarde passam a legitimar (ou não) as regras e a incorporá-

las em seu próprio self, agindo com autonomia num processo de autorregulação e 

coordenação de vários fatores como suas vontades, seus deveres e as consequências dos 

atos para o contexto em que está inserido (Piaget, 1932/1994; Nucci, 2000). Assim, nosso 

investimento deve ser numa educação que contribua com o desenvolvimento da 

autonomia moral e não apenas que se preocupe em formar sujeitos obedientes às pessoas 

ou “boazinhas” (DeVries & Zan, 1998; Nucci, 2000; Caetano, 2013). 

A violação de uma regra, por parte das crianças em ambiente escolar, não pode ser 

negligenciada ou ignorada, especialmente quando consideramos que o primeiro contato 

que a criança tem com a moral se dá justamente no nível das regras, segundo Piaget 

(1932/1994). Entretanto, é importante observarmos que, apesar da moralidade estar 

relacionada às regras, nem toda regra é moral. Propiciar momentos de reflexão sobre as 

regras para que os sujeitos possam ampliar sua compreensão da sua importância e 

necessidade é parte de uma educação que se propõe a formar moralmente (Vinha, 2002; 

Caetano, 2013).  

Nas instituições educativas muitas vezes se gasta muita energia e tempo em regras 

que não levam as crianças a compreenderem o papel efetivo que as regras têm de 

preservar o bem-estar comum. Pesquisadores indicam que os educadores deveriam fazer 

o exercício de se questionarem sobre a relevância, coerência e os princípios que sustentam 

as regras (Vinha, 2002; La Taille, 2007). 

Regras morais são justificadas por princípios que têm sua origem em valores (La 

Taille, 2009), mas no início isso não está claro para as crianças. Assim, quando as normas 

são estabelecidas ou discutidas nas escolas, é importante que essas características das 

normas sejam analisadas ou ao menos apresentadas. Um exemplo é indicar que a regra de 

fazer a lição de casa existe para que o estudante possa entender e fixar o que foi aprendido 

na escola, no caso este é o princípio, que tem como valor a responsabilidade (Caetano, 

2013).  
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Poderíamos acrescentar outros exemplos, como a regra de não correr com as mochilas 

no corredor que existe para evitar acidentes consigo mesmo, com os outros e com o 

próprio objeto, indicando que estes princípios estão fundamentados em valores como 

saúde, autopreservação e zelo. Neste exemplo seria educativo discutir com as crianças 

sobre os lugares onde elas podem correr, extravasar e brincar sem que os princípios e 

valores sejam infringidos.  

Quando apontamos os princípios e valores que subsidiam as regras, as crianças têm a 

oportunidade de aprender a respeitar o princípio e o valor, e, consequentemente, as regras, 

não simplesmente a autoridade (Araújo, 1996). Desta forma, ainda que a regra passe a 

não existir mais, esses sujeitos continuarão agindo de acordo com os princípios e valores. 

Um outro exercício fundamental indicado aos educadores é distinguir, dentre as 

regras, quais são inegociáveis e quais são negociáveis (Vinha, 2002). É importante 

também, falar com as crianças sobre o domínio no qual determinada norma está 

fundamentada, isto é, se no âmbito moral, convencional, pessoal ou prudencial (Nucci, 

2000).   

Consideramos neste estudo por regras inegociáveis aquelas que têm origem em 

valores ligados à saúde, estudo e convivência (Macedo, 1996). Regras, portanto, que 

dizem respeito à integridade física como não se bate nas pessoas, são inflexíveis e 

indiscutíveis (Vinha, 2002; La Taille, 2007; Caetano, 2013). 

Sabemos que é importante oferecer às crianças oportunidades de escolha, porém 

somos nós, os adultos, os responsáveis por garantir a segurança delas, assim, quem elege 

as opções das escolhas, especialmente quando valores morais estão em jogo, é o adulto 

(Vinha, 2002). Permitir que a criança escolha, por exemplo, se vai escovar os dentes ou 

não, esperando que caso ela tenha dor de dente será uma lição para aprender a importância 

da escovação, é negligenciar o valor da saúde (Caetano, 2013) e na escola nos deparamos 

com muitas situações semelhantes, em que diante da resistência de determinadas crianças 

para cumprir normas, o professor “desiste”, abre mão de sua responsabilidade ou devolve 

para a família o problema, ou ainda permite que a criança enfrente as consequências por 

si só. Ambas as atitudes não contribuem para a construção de valores morais e para o 

pleno desenvolvimento dos estudantes.   

Além dos tipos de regra, a forma com que a regra é estabelecida, se imposta 

coercitivamente ou estabelecida com base em princípios democráticos que favorecem o 

desenvolvimento do autogoverno, por exemplo, também deve ser observada.  
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Quanto maior participação as crianças tiverem nas tomadas de decisões no cotidiano 

escolar, mais favorável o ambiente se torna para o desenvolvimento da cooperação, 

autorregulação e respeito mútuo. Dar às crianças a possibilidade de fazerem escolhas ou 

de sugerirem soluções para problemas identificados na escola, promovem os sentimentos 

de justiça, de responsabilidade e de pertencimento de grupo (DeVries & Zan, 1998). Ao 

compartilhar os problemas, o professor promove a conscientização do papel das normas 

e a importância delas para o convívio harmônico na sala de aula. 

 Do trabalho apresentado por DeVries e Zan (1998), destacaremos alguns aspectos 

que, quando presentes nas circunstâncias em que as regras são estabelecidas no cotidiano 

escolar, favorecem o desenvolvimento da autonomia moral.  

 

Examinar as razões das regras 

Antes de estabelecer ou retomar as regras da sala de aula, é fundamental que o 

professor as examine criticamente, buscando avaliar as razões de cada uma delas, os 

princípios que as sustentam e quais os valores estão sendo desenvolvidos. Ao ter 

consciência dos princípios que fundamentam as regras, o professor estará mais preparado 

para transmitir isso aos alunos, já que o poder de convencimento moral está nos 

princípios, não na regra (La Taille, 2006). Algumas regras estão há tanto tempo presentes 

na escola, que o próprio professor não sabe o motivo pelas quais elas existem. Uma 

primeira atitude, portanto, é se perguntar: “qual a justificativa desta regra?”; “ela se refere 

a algum problema atual da escola/da sala de aula?”; “os alunos estão envolvidos nessa 

situação?”. 

Alguns limites são concebidos como fronteiras a serem transpostas, cabe a educação 

ajudar a criança a identificar os limites, compreender a existência deles e instrumentalizá-

la para distinguir entre os limites que existem para serem superados daqueles que existem 

para serem respeitados La Taille (2000). A maioria das crianças se sente sufocada por 

tantos limites, por tantas regras e não estão desenvolvendo a consciência sobre elas.    

Regras atreladas a uma necessidade e escuta atenta  

Numa educação moral cabe desmistificar a ideia de que regra é algo que proíbe. O 

conceito deve ser ampliado para a ideia de que sim, as regras devem ser respeitadas, e 

existem para tornar o espaço um lugar mais harmônico, mais feliz. Assim, as regras 

devem estar à serviço de diminuir conflitos, resolver problemas, atreladas a uma 
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necessidade, e não serem simplesmente impostas para que se evitem problemas (Vinha, 

2002). 

Em muitas escolas as crianças nunca podem escolher o lugar onde vão se sentar, ou 

com quem vão se sentar. Se perguntarmos o motivo, tanto crianças quanto professores, 

dirão que é para que as crianças não conversem durante a aula ou atrapalhem os colegas. 

Mas será que esta é uma situação presente em todas as salas de aula? Alguma vez foi-lhes 

dada a chance de experimentar escolher e depois refletir sobre as consequências?   

Neste sentido, quanto maior a participação das crianças na busca por uma solução e 

na criação das regras, melhor. Outra sugestão é que o professor apresente o problema, já 

que é um problema do grupo, e conduza a conversa, escutando as opiniões, sensações e 

acolhendo as sugestões. Guiar as crianças para que evitem a palavra “não” é uma outra 

consideração importante, esse exercício contribui para desmistificar a ideia de que regra 

é sempre uma proibição e contribui para a compreensão daquilo que é permitido fazer, 

dando opções e ampliando a percepção das crianças do que é esperado delas (DeVries & 

Zan, 1998). Muitas vezes reforçamos que não pode bater, mas não damos exemplos de 

como podemos demonstrar que estamos bravos, chateados ou de como podemos expor 

nossos sentimentos.  

O papel de interlocutor que o professor deve assumir é também essencial: ao 

apresentar o problema, levar a criança à reflexão e esperar que o grupo apresente soluções, 

sem induzir ou apresentar a regra como considera melhor (Vinha, 2002). 

Regras podem ser mudadas 

Seguindo essa linha de raciocínio, as crianças percebem que algumas regras podem 

ser mudadas, ou porque o problema já não existe mais, ou porque o contexto mudou 

(Vinha, 2002). 

Quando permitimos que as crianças estabeleçam regras, é interessante retomá-las 

depois de um tempo para que o grupo valide sua eficiência. É comum as crianças criarem 

regras quase impossíveis de serem seguidas, mas permitir que elas vivenciem essas 

situações contribui com a instauração de um ambiente escolar democrático e com a 

legitimação das normas (Vinha, 2002). 

Participação nas escolhas 

As crianças devem ser convidadas a participarem não apenas da elaboração das regras, 

como também das escolhas do dia-a-dia escolar, tais como aquelas ligadas às atividades, 
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procedimentos ou brincadeiras. O professor, ao planejar esses momentos e definir quais 

são as oportunidades de tomada de decisões que dará às crianças, deve evitar contrariar 

ou vetá-las (DeVries & Zan, 1998). 

Proporcionar situações em que as crianças possam argumentar, descrever, apresentar 

ideias diferentes sobre uma mesma coisa, em um contexto de iguais, são ações que 

contribuem para o desenvolvimento da autonomia (Macedo, 2005).  

Todos seguem regras 

Por fim, destacamos o aspecto que é a base das relações de cooperação e de respeito 

mútuo: mostrar às crianças que as regras servem para todos, estudantes e adultos que 

convivem no mesmo espaço. 

A construção de um ambiente escolar sociomoral, centra-se principalmente em regras 

e no contato que as crianças têm com os adultos que colocam as regras em prática 

(DeVries & Zan, 1998).  

Power, Higgins e Kohlberg (1991) discutem em suas pesquisas sobre a Cluster 

School,8 como as normas diferem de acordo com o ambiente sociomoral da escola, de 

forma a evidenciarem que devemos nos preocupar com o ambiente sociomoral da escola 

como um todo se desejamos ser efetivos na contribuição para o desenvolvimento infantil. 

Nesta pesquisa, Kohlberg e seus colegas distinguem normas relativas à ordem, de 

normas sobre justiça e de comunidade. Neste sentido, as normas da comunidade 

envolveriam o interesse, a confiança, a participação, a confiança franca e a 

responsabilidade coletiva.  

Como vimos, a etimologia da palavra autonomia se refere àquele que sabe que 

existem regras e que tem, em si próprio, a fonte das regras. Para o desenvolvimento da 

moralidade, consideramos que autônomo não é aquele que meramente cria suas próprias 

regras, mas sim que leva em consideração o outro, que compreende a regra importante 

para a convivência em sociedade e que, portanto, possui capacidade de discernir entre o 

certo e o errado (Araújo, 1996).  

 
8
 Kohlberg esteve diretamente envolvido em seis Comunidades Justas nos EUA, todas no ensino médio. Os 

primeiros experimentos foram a Cambridge Cluster School (1974) e a School-Within-a-School, uma escola 

alternativa que fazia parte da Brookline High School em Brookline, Massachusetts (1975), seguida pela 

Scarsdale Alternative High School no Condado de Westchester (1974). NY), uma unidade mais 

independente dentro da escola secundária maior (1978). (Oser, Althof & Higgins‐D'Alessandro, 2008. The 

just community approach to moral education: System change or individual change? Journal of Moral 

Education, 37(3), 395-415. 
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O trabalho com as regras dentro da educação moral a qual nos referimos, supõe 

regularidade e participação das crianças, em que seja destacado a função normatizadora 

das regras para as relações sociais. Assim, experiências morais, como as assembleias, 

debates e as rodas de conversa, são vivenciadas em espaços escolares que desenvolvem 

seu trabalho baseado na cooperação, para que as crianças possam se posicionar, participar 

da elaboração das regras, sem que haja imposição ou permissividade por parte dos adultos 

(Araújo, 1996.).  

As crianças precisam se encontrar com adultos que dialoguem com elas, que as 

ajudem a refletirem sobre a ação moral, propiciada em situações práticas do cotidiano. 

Desta forma será capaz de superar a heteronomia em que a fonte das regras está naquilo 

que o outro, no caso o professor, define como certo ou errado.  

Em contrapartida, pesquisas apontam que muitos adultos acreditam que a única forma 

de fazer uma regra ser obedecida é por meio da coação, de acordo com Caetano(2008, 

2009). Uma educação baseada em repressão ou atitudes coercitivas, em que a regra é 

concebida como uma obrigação e os valores estão pré-determinados, reforça os 

comportamentos heterônomos (Piaget, 1932/1994). Quando a criação e manutenção das 

regras está sob responsabilidade das autoridades, esses métodos só funcionam com 

sujeitos que temem a autoridade (Araújo, 1996).  

Num outro extremo temos instituições escolares que assumem uma postura 

permissiva, que distorcem a ideia de autonomia, deixando as crianças decidirem por si 

sós o que devem fazer. Esta postura reforça o estado de anomia, já que as crianças não 

são provocadas a refletirem sobre as normas ou a se colocarem em outras perspectivas e 

experimentarem acordos mútuos (Araújo, 1996; Caetano, 2005; Caetano, 2013). 

As regras, que têm uma função fundamentalmente social (Piaget, 1932/1994; Turiel, 

1983) e que são importantes para que haja uma convivência harmoniosa entre as pessoas, 

perdem o caráter de obrigação externa em relações que promovem acordos mútuos, nos 

quais o consentimento das regras é favorecido (Piaget, 1932/1994). Por esta razão, as 

regras devem ser verdadeiramente estabelecidas pelo grupo para que as crianças 

aprendam quais regras organizam a convivência dos grupos em que está inserida e quais 

as relações existentes entre as regras e os domínios inerentes a elas (Nucci, 2000).  

Ainda que não se possa decidir sobre certas regras, é importante discutir sobre elas, 

ou seja, do ponto de vista do desenvolvimento da autonomia moral, é favorável que se 

analise em conjunto os princípios e fundamentos que sustentam as regras (Macedo, 2005). 
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Quando o adulto ensina a criança a obedecer às regras ao invés de obedecer a eles 

próprios, a criança testará a validade deste limite apresentado e não a autoridade que lhe 

impõe a regra (Caetano, 2013). A postura do professor deve indicar que ele não é, 

portanto, dono da sala de aula ou dono das regras que têm o poder de punir ou premiar, 

mas sim traduzir sua função de mediador do grupo (Araújo, 1996). 

Sendo assim, muito além de impor regras como um limite que não pode ser 

ultrapassado, é necessário que o adulto leve as crianças a pensarem sobre as regras e 

compreendê-las. Sabemos que no âmbito escolar, as crianças descumprem regras, nestes 

momentos é favorável que elas possam refletir sobre a importância das regras na 

organização das relações, do tempo, do espaço e das atividades (DeVries & Zan, 1998; 

Caetano, 2013) 

Uma das medidas importantes para que a criança legitime a regra é, portanto, 

estabelecer coletivamente as regras de forma clara, utilizando a explicação lógica e 

coerente da necessidade da existência da regra e, principalmente, estabelecendo a relação 

inerente entre as regras, os contextos e os domínios (Turiel, 1983; Nucci, 2000). 

Assim, como um exemplo, as regras do âmbito convencional são negociáveis e podem 

ser acordadas entre as pessoas de um determinado grupo. Manter a coerência e 

regularidade da regra, e trabalhar com as crianças e adolescentes a natureza dela, é 

fundamental para que eles as compreendam e possam desenvolver autonomia moral 

(Caetano, 2013; Caetano & Dell’Agli, 2019). 

Estudos mostram que inserir momentos de autoavaliação, tanto individual quanto 

coletivo, para que as crianças avaliem seu comportamento frente às regras que foram 

estabelecidas pelo grupo é uma das estratégias que favorecem a tomada de consciência, a 

autorregulação e a aquisição de competências sociais importantes para o desenvolvimento 

integral satisfatório (Araújo, 1993; DeVries & Zan, 1998). 

Para que se possa desenvolver a autonomia, que pressupõe um pensamento livre e 

responsável (Macedo, 2005), a criança precisa adquirir a habilidade de coordenar 

diferentes pontos de vista e julgar situações mais complexas, a criança precisa entrar em 

contato com a contradição. A cada novo sistema de regras, a cada desequilíbrio ou 

conflito vivenciado, mecanismos de assimilação e acomodação são acionados para que 

novo equilíbrio seja alcançado. 

Piaget valoriza a autonomia como método didático e podemos constatar isso nos três 

princípios pedagógicos que indicou como pertinentes à construção da autonomia: 1) 
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método ativo; 2) autonomia ou autogoverno; e 3) trabalho em equipe ou de cooperação 

(Macedo, 2005). 

Quando a escola se propõe a desenvolver a autonomia em seus alunos, precisa 

necessariamente exercitar o poder de pensamento da criança. Quando um professor 

valoriza, em sala de aula, discussões sobre os diferentes pontos de vista de um conflito 

ou da quebra de uma normatividade, ele está praticando o princípio da autonomia como 

um princípio metodológico. Conforme Macedo (2005), a “autonomia é uma disciplina de 

poder pensar a realidade de modo interdependente com ela”.  

Relações Interpessoais na Escola 

O desenvolvimento é um processo contínuo, o conhecimento moral e social da 

criança é construído por ela mesma, dentro de um meio social, interagindo com adultos e 

com seus pares, por meio das relações que ela estabelece com o meio e com os outros 

(Turiel, 1983; Deval, 1998; DeVries & Zan, 1998).  

Aqui destacamos a importância das interações sociais experimentadas na escola na 

construção da personalidade e do autoconceito, considerando que o cotidiano escolar é 

rico em oportunidades para aprendizagem, não só intelectuais e cognitivas, mas 

emocionais e morais.  

Assim, a forma como a criança se relaciona com os demais, influencia decisivamente 

sua conduta na vida adulta (Delval, 1998), pois a consciência de si será construída na 

medida em que experimenta as reações dos outros às suas ações (Mead, 1934). 

Piaget (1948/2015), ao escrever sobre o artigo 26 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, diz “a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e ao reforço do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 

fundamentais”  e deixa claro a ligação interdependente entre pensamento moral e 

pensamento intelectual. O autor enfatiza essa relação intrínseca quando conclui que um 

sujeito passivo intelectualmente não conseguirá ser livre moralmente, enquanto um 

sujeito que se submete moralmente à autoridade também não poderá ser ativo 

intelectualmente.   

Em um ambiente sociomoral, o professor não nega o poder de sua autoridade, mas 

faz uso dele apenas quando necessário e de forma respeitosa, dando às crianças a 

oportunidade de construírem sua personalidade e mente ativa com autoconfiança 

(DeVries & Zan, 1998). 
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O ambiente escolar pode contribuir com o desenvolvimento da moralidade autônoma 

e construção de si por um lado ou reforçar a dependência da criança pelo adulto quando 

os interesses, desejos e personalidade do professor se sobressaem e este centraliza em si 

mesmo a regulagem das ações, por outro. Muitos estudos destacam aspectos da 

convivência escolar, tais como: os conteúdos escolares; a metodologia das aulas; a 

natureza das relações; e os valores que são priorizados no ambiente, que podem impedir 

a vivência democrática nas escolas ou contribuir para a formação de pessoas heterônomas, 

de acordo comAraújo(1993, 2000).  

Uma das situações mais ricas em oportunidade de desenvolvimento moral, é o 

conflito. Professores que reconhecem os conflitos como algo inerente ao ser humano, e 

compreendem que somos por natureza geradores de conflito (Vinyamata, 2005), passam 

a considerá-los como oportunidades para ajudar as crianças a pensarem sobre outros 

pontos de vista e a desenvolverem habilidade de negociação e exposição de sentimentos 

(DeVries & Zan, 1998; Vinha, 2003; Vinyamata, 2005), construindo um ambiente 

sociomoral, amistoso e cooperativo dentro da sala de aula. 

Diversos conflitos dentro dos espaços escolares são fruto da quebra de 

normatividade, por esta razão nos aprofundaremos nas dimensões das relações 

interpessoais na escola sob a perspectiva do conflito, considerado por Piaget (1975/1985) 

o fator mais influente na aquisição de novas estruturas de conhecimento.  

Segundo Piaget, há duas formas de conflito: intraindividual e interindividual, ambos 

imprescindíveis para o desenvolvimento humano. Enquanto o conflito intraindividual 

ocorre dentro do indivíduo, numa forma de contradição entre expectativa e resultado ou 

como conflito cognitivo interno, o conflito interindividual ocorre entre diferentes sujeitos 

e promove não apenas o desenvolvimento intelectual como também moral (DeVries & 

Zan, 1998). 

Ao viver uma situação conflituosa com outras pessoas, as crianças se deparam com 

sentimentos, ideias e desejos diferentes dos seus próprios, o que contribui com a 

ampliação de perspectivas e descentramento. É necessário grande esforço para coordenar 

tais perspectivas e tomar atitudes cooperativas, por essa razão os conflitos interindividuais 

podem levar a conflitos intraindividuais (DeVries & Zan, 1998).   

No entanto, para que esse desenvolvimento ocorra, as atitudes do professor devem 

ser favoráveis e condizentes com relações cooperativas ou de respeito mútuo, em que 

sentimentos, interesses, valores e ideias são respeitadas. 
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Isso porque, se por um lado uma educação que se confunde com coação, humilhação, 

agressão, desamparo ou negligência e permissividade interfere negativamente no 

desenvolvimento da consciência moral por reforçar a heteronomia ou anomia. Ambientes 

escolares que raramente oferecem oportunidade para que as crianças exerçam 

autocontrole ou exponham suas ideias, sentimentos e opiniões, tendem a suprimir a 

personalidade dos estudantes, que agem para agradar ou para evitarem punições. É 

impossível concretizar a atmosfera sociomoral na sala de aula se a atmosfera da escola 

está em desacordo (DeVries & Zan, 1998). 

Palavras têm uma importância única na resolução de conflitos, podendo auxiliar no 

desenvolvimento da autonomia moral ou gerar mais conflito (Caetano, 2013). Estudos 

apontam que o adulto, neste caso o professor, deve manter a calma e o autocontrole, 

afastando a raiva e reconhecendo que o conflito pertence à criança, ou ao adolescente 

(DeVries & Zan, 1998; Vinha, 2003; Caetano, 2013). 

Estes mesmos estudos comprovam que a linguagem utilizada pelos adultos pode 

provocar feridas e gerar atitudes agressivas nas crianças quando baseadas em ameaças, 

acusações ou julgamento de personalidade. Assim, é favorável ao desenvolvimento que 

os professores façam uso de uma linguagem não violenta, que seja condizente com um 

ambiente sociomoral construtivista ao invés de autoritário, buscando restabelecer os 

relacionamentos, não reforçar a competitividade, mas a cooperação. Burguet (2005) dirá 

que quando as crianças discordam é sinal de que estamos educando-as para um 

pensamento crítico, próprio e autônomo. É preciso que o professor entenda que a 

resolução de um conflito não supõe um ganhador e um perdedor, mas encontre estratégias 

para que todos possam sair ganhando (Burguet como citado em  Vinyamata, 2005). 

Com base em DeVries e Zan (1998), Vinha (2003) e Caetano (2013), destacamos 

algumas estratégias de mediação de conflitos que podem ser utilizadas nas escolas e 

favorecem a construção de um ambiente sociomoral bem como desenvolvimento da 

autonomia moral: 

 

Cuidar da segurança física das crianças 

Alguns conflitos podem colocar em risco a saúde e integridade física das crianças, 

por isso, o professor precisa ter sempre em mente que é responsável pela segurança das 

crianças e agir de maneira a evitar ferimentos. 
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Acalmar as crianças 

Além de manter o equilíbrio e controlar suas próprias reações, o professor deve 

acalmar as crianças com palavras e com gestos. Instaurar um clima cordial e de 

cooperação, aliviando a tensão que naturalmente é gerada pelos conflitos. 

 

Descrever e esclarecer o problema 

Há situações tão confusas em que só o fato de um adulto esclarecer e explorar a raiz 

do problema já é uma intervenção de mediação de conflito. Os autores destacam essa 

estratégia de descrever a situação, narrar os acontecimentos para que as crianças possam 

refletir e perceber outros pontos de vista. 

 

Expor e validar sentimentos 

Os sentimentos muitas vezes são confusos e difíceis de serem identificados ou 

nomeados. Cabe ao professor que vê no conflito uma oportunidade de desenvolver 

competências socioemocionais, ajudar a traduzir os sentimentos expressados pelas 

crianças através de gestos e legitimá-los. Negar o sentimento do outro ou reduzir sua 

importância pode gerar mais conflito ou revolta. 

 

Promover a troca de ideias, sentimentos e desejos 

Conflitos interindividuais são oportunidades para que a criança possa descentralizar-

se e tomar consciência de que outras pessoas possuem sentimentos, ideias e desejos 

semelhantes ou diferentes dos seus. Quando o professor promove esse tipo de experiência 

está contribuindo com o desenvolvimento intelectual e moral das crianças. 

 

Oportunizar e encorajar que as crianças resolvam o conflito 

Se queremos formar pessoas autônomas, é necessário que o professor encoraje e 

ofereça a oportunidade para que as próprias crianças apresentem sugestões de resolução 

para o conflito. 

 

Oferecer sugestões e escolhas 

Em algumas situações é preciso que o adulto apresente escolhas e ideias de resolução, 

sem, contudo, ditar arbitrariamente o que deve ser feito, mas envolvendo as crianças na 

decisão. 
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Abandonar o conflito quando os envolvidos perdem o interesse 

DeVries e Zan (1998) relatam situações presenciadas nas escolas em que os 

professores insistem em chegar a uma solução formal ou sistematizada para o conflito 

quando muitas vezes as crianças já demonstram tê-lo superado ou resolvido entre si.  

 

Respeitar os limites das crianças 

Relações podem sofrer rupturas profundas, podem gerar mágoas e ressentimentos. 

Os professores precisam estar atentos aos sinais e respeitar os limites das crianças, não 

obrigando-as a serem amigas ou se desculparem. Algumas situações exigem mais tempo 

e paciência. 

Há situações de quebra de normatividade que causam rupturas na cooperação, na 

relação interpessoal. Sabendo que as regras sociais e morais estão enraizadas nas 

experiências pessoais do dia a dia (DeVries & Zan, 1998), é importante que as crianças 

se deparem com as consequências de suas ações em relação aos outros e ao meio. 

Portanto, a escola precisa buscar alternativas para disciplinar, para fazer com que as 

crianças compreendam qual regra não está sendo cumprida, ou qual valor precisa ser 

respeitado. Nestas situações, pode empregar punições, ou sanções, como uma forma de 

restabelecer os laços e a harmonia do convívio, devendo optar por sanções de 

reciprocidade no lugar das expiatórias, uma vez que estas últimas são consoantes das 

relações coercitivas e, portanto, prejudicam o desenvolvimento moral (DeVries & Zan, 

1998; La Taille et al., 2005; Dellazzana-Zanon & de Lucca Freitas, 2012). 

As sanções devem servir para que as crianças ou adolescentes percebam a 

importância da regra e encontrem maneiras de corrigir seu erro, cumprindo assim com 

sua função central, que é educar, não fazer sofrer ou humilhar (Caetano, 2013).  

Piaget (1932/1994) se referiu às sanções punitivas, ou expiatórias, como arbitrárias 

por não terem relação com o ato a ser corrigido. Sua característica central é coagir para 

manter a ordem e garantir a obediência. Como vimos, esse tipo de relação coercitiva não 

favorece o desenvolvimento moral, mas promovem medo e revolta, dificultando o 

processo de comprometimento da criança com a construção da disciplina (Caetano, 

2013).  

Sanções expiatórias visam fazer o infrator sofrer e passam a ideia de vingança, ainda 

segundo Piaget (1932/1994). Agressões físicas, castigos emocionais, humilhações, 

ameaças e retaliações são exemplos desse tipo de sanção que podem contribuir com a 
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formação de pessoas insensíveis ou que calculam os riscos friamente ao invés de educar 

ou formar pessoas autônomas.  

A prática de comportamentos coercitivos, como os descritos acima, não leva em 

consideração nem os direitos e opiniões, nem os sentimentos do outro (Rodrigues & 

Freitas, 2010; Caetano, 2013).  

Assim, quando o professor identifica que as crianças estão correndo em local 

perigoso, que coloca em risco a saúde e bem-estar de todos, por exemplo, deve buscar 

uma forma de punir aqueles que insistem em descumprir a regra de não correr neste lugar 

de maneira que estes passem a compreender o princípio da regra e valorizar a saúde. Que 

a ensine a arcar com as consequências dos atos e motive-a a não voltar a cometer o mesmo 

erro (Caetano, 2013). Neste caso, proibir essas crianças de participarem da brincadeira do 

parque por terem corrido em local perigoso, seria uma sanção puramente expiatória, que 

tem como objetivo fazer a criança sofrer simplesmente, não oportunizando a reflexão, 

compreensão e valorização da regra em si. Esta sanção punitiva pode tornar o infrator 

insensível e friamente calculista (DeVries & Zan, 1998) arriscando correr para ter a 

sensação agradável da corrida e arcando com a consequência de ficar sem o parque. 

Temos aqui um dos aspectos considerados por Piaget (1948/2015) como mais 

delicados da educação moral: as sanções. 

As sanções, para que sejam por reciprocidade, devem ter relação direta com o ato 

que se deseja corrigir por isso incluem consequências naturais e lógicas (Piaget, 

1932/1994; DeVries & Zan, 1998; Caetano, 2013), usando a mesma situação descrita 

anteriormente, o professor poderia privar a criança de utilizar esse local livremente, uma 

vez que não está sabendo utilizá-lo com segurança, até que ela mesma sinalize que está 

pronta para voltar a utilizar o local sem descumprir com a regra.  

Piaget (1932/1994) apresenta seis tipos de sanções por reciprocidade: exclusão; 

consequência direta; privação; compensação; fazer a criança o mesmo que ela fez; 

censura ou repreensão. Em todas elas, o autor alerta sobre o risco de serem reduzidas a 

consequências arbitrárias e punitivas se não tivermos atentos à condição essencial: devem 

estar baseadas na consequência da ruptura das relações sociais, focadas em restabelecer 

o vínculo e cooperação, e não serem provenientes da força da autoridade (DeVries & Zan, 

1998). 

Outro aspecto das sanções por reciprocidade diz respeito à oportunidade que as 

crianças têm de pensar sobre seus atos, sobre como suas atitudes interferem nos 
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sentimentos, pensamentos e reações dos outros. Além disso, devem contribuir com o 

autocontrole e mudança de atitude sincera.  

Kohlberg (1991) e seus colegas desenvolveram uma pesquisa para avaliar a cultura 

moral das instituições escolares e como a atmosfera moral se relaciona com o 

desenvolvimento moral. Eles descrevem a “Comunidade Justa” que foi implementada 

para envolver os estudantes nas tomadas de decisões, tornando-os mais participativos. 

Nela, encontramos evidências de que as relações cooperativas entre adulto-criança 

promovem o desenvolvimento infantil, levam à tomada de consciência e responsabilidade 

pelo bem-estar comum, enquanto as coercitivas o impedem. 

Já as situações em que as crianças trabalham em grupo, estas promovem o 

estabelecimento de relações cooperativas entre os pares. Piaget (1948/2015) atribui às 

escolas ativas a característica de trabalho em equipe alternado com o trabalho individual, 

de experiências de vida coletiva em que o sujeito tem a possibilidade de desenvolver sua 

plena personalidade moral e intelectual, colocando sua personalidade à serviço dos 

outros, numa relação de reciprocidade intelectual e de cooperação, tanto moral quanto 

racional.  

Há trocas que só são possíveis durante um trabalho coletivo, sendo esta uma atividade 

fundamental e imprescindível da Educação Moral. Neste exercício da vida social entre os 

pares é que as crianças podem desenvolver o autogoverno (Piaget, 1948/2015).  

Educação para o domínio moral 

As quebras de normatividades presentes no ambiente escolar são constantemente 

geradoras de conflitos. Decidir entre evitar essas situações, controlá-las, ignorá-las ou 

encará-las, assumindo o papel de mediação em busca do restabelecimento da harmonia, 

é o que determinará a aprendizagem das crianças a respeito das regras de normatividade 

e da convivência em comunidade. 

A partir de uma reflexão que nos leve a definir um grupo de valores morais, ou seja, 

entendendo que a educação moral não está limitada a valores relativos ou locais, mas que 

os conceitos sociais do que é certo e errado são desenvolvidos de maneira distinta (Nucci, 

2000), as intervenções educativas mais desejáveis e eficazes são aquelas que consideram 

a complexidade das situações e o esforço das pessoas em coordenar diferentes domínios 

ao tomarem decisões. 

Ao reconhecer que o papel da educação formal – quando se almeja contribuir com a 

construção de uma sociedade mais democrática, justa e inclusiva, que é inevitavelmente 
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pluralista – é também o de “preparar estudantes para lidar com questões morais e sociais” 

(Nucci, 2000). 

Quais estratégias de educação vão de fato favorecer o engajamento das pessoas em 

práticas morais? Quais condutas dos adultos podem ajudar a formar pessoas que não 

simplesmente se enquadram ao contexto ou que são “boazinhas” (Nucci, 2000), mas que 

empregam o conhecimento moral que construíram nas situações do dia a dia, agindo de 

forma moral e crítica? 

Primeiramente aumentar as ocasiões em que as crianças possam identificar e 

compreender o componente moral das situações sociais dentro de um contexto real. 

Assim, serão estimulados a pensar e agir moralmente.  

Outros pontos a serem considerados numa Educação para o domínio moral elencados 

por Nucci (2000) são: 

 

Tomar como foco as preocupações e concepções dos alunos  

Crianças bem pequenas já são capazes de pensar sobre bem-estar dos outros e sobre 

justiça a despeito das regras sociais. Essa universalidade dos assuntos morais deve ser 

considerada na educação moral. 

 

Práticas ajustadas ao processo de desenvolvimento  

Saber características do desenvolvimento infantil é fundamental para fazer 

intervenções assertivas, por exemplo saber que crianças pequenas já pensam sobre justiça, 

mas não possuem o conceito de justiça plenamente construído, nem tampouco 

compreendem todas as regras de convenção social, deveria levar o educador a apresentar 

de forma clara as regras, apresentando sua função e valores que as sustentam. 

 

Moralidade e convenção desenvolvem-se a partir de experiências sociais diferentes 

 Explorar as situações que envolvem questões de justiça e de bem-estar comum 

contribui com o desenvolvimento da moralidade, portanto é importante que o professor 

permita que as crianças opinem, encontrem soluções, coordenem diferentes perspectivas 

nesses casos. Por outro lado, em situações que envolvem questões convencionais, é 

desejável que o adulto esclareça e sensibilize as crianças para o significado das 

convenções para a convivência harmônica, também que explique as expectativas sociais 

a partir de um determinado contexto. 
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Discussões sobre a moral e resolução de problemas promovem o desenvolvimento 

moral 

Conflitos são ótimas oportunidades para desenvolver a moralidade, pois permitem 

que os alunos observem inconsistências, controvérsias e diferentes pontos de vista. 

Quando a escola promove discussões ou debates em pequenos grupos, dando aos alunos 

a oportunidade de refletirem e de solucionarem problemas, está contribuindo com o 

desenvolvimento da autonomia moral e de habilidades para resolverem problemas 

sociais. 

 

Discutir em torno de temas concretos 

Temas concretos levam a consequências concretas, que de fato irão impactar a vida 

das crianças e fazer com que os alunos se engajem de maneira mais responsável. 

 

Preocupações morais são geralmente permeadas por práticas baseadas em 

convenções  

Não podemos desvincular as situações morais do contexto cultural na qual ocorrem, 

assim, a educação moral deve ampliar a visão dos alunos para que observem 

consequências morais frente à quebra de normas convencionais. 

 

Educadores devem saber lidar com controvérsias 

Para auxiliar os alunos a lidarem com as controvérsias, os professores também 

precisam exercitar tal habilidade, especialmente quando estão dispostos a propor 

discussões acerca de assuntos controversos. 

 

Ambiente escolar deve promover justiça e respeito 

Característica fundamental de uma escola que desenvolve educação moral: respeito 

mútuo. Assim, as regras precisam garantir a segurança de todos e devem ser garantidas 

com firmeza, justiça e flexibilidade.  

 

Oportunidade para que os alunos assumam sua responsabilidade moral 

Este ponto diz respeito ao desenvolvimento da identidade e do senso moral da 

identidade de cada um. Essas oportunidades surgem quando a escola permite que as 

crianças participem ativamente da vida escolar e não quando cobram delas apenas 

obediência.  
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 Esta pesquisa levou em consideração tais pontos, inclusive na escolha do método 

e na construção do instrumento como veremos a seguir. 

3 MÉTODO  

 

Essa pesquisa é uma pesquisa de exploração com abordagem qualitativa em a 

natureza dos tipos de julgamentos são identificados. Trata-se também de uma pesquisa 

inferencial porque estabelece comparações entre os grupos etários e entre os sexos. 

3.1. PARTICIPANTES  

 

A amostragem dessa pesquisa é de conveniência, técnica não-probabilística, ou seja, 

obtivemos uma amostra de elementos convenientes em que a seleção dos entrevistados 

esteve a cargo do entrevistador (Volpato, 2015). 

As entrevistas foram realizadas individualmente e virtualmente com 66 crianças e 

tiveram a duração de em média 25 minutos. Três amostras precisaram ser excluídas, assim 

foram analisadas as respostas de um total de 63 sujeitos. 

Estudos com características parecidas (Choi, 2020; Valadares, 2019) costumam 

utilizar esse mesmo número de sujeitos.  

Como critério de inclusão foi considerado a condição de que as crianças 

compreendessem as histórias, repetindo oralmente o enredo de forma coesa e coerente, a 

partir da pergunta do pesquisador: Você pode repetir para mim a história que acabei de 

lhe contar, por favor?  

Foram considerados como critério de exclusão da amostra: crianças cujos pais 

informaram a presença de diagnóstico de desenvolvimento atípico; crianças que sofreram 

influência de algum adulto durante a entrevista; e participantes que pediram para encerrar 

a entrevista antes da sua conclusão. 

A escolha por estas idades está fundamentada nos princípios desta pesquisa que 

desejou investigar como as crianças matriculadas no Ensino Fundamental I julgam as 

situações em que há quebra de normatividade de convivência escolar. 

As crianças foram divididas em dois grupos para responder ao objetivo de comparar 

as respostas por idade, conforme descrito abaixo e ilustrado na figura 1: 

● Grupo 1: 32 crianças entre 7 e 8 anos, cursando o 2º ano do Ensino Fundamental  
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● Grupo 2: 31 crianças com 10 anos, cursando o 5º ano do Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtivemos uma maioria de meninas participantes, sendo 36 meninas e 27 meninos, 

totalizando 57,1% dos entrevistados meninas, conforme figura 2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Apenas 6,3% dos participantes moram e estudam fora do Estado de São Paulo, 

conforme a figura 3. 

Figura 1: Ano Escolar 

Figura 2: Gênero 
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Do total de entrevistados, 56 participantes (88,9%) estudam em escola privada e 

7 (11,1%) em escola pública.  

Nos últimos 6 meses que antecederam a pesquisa, 40 sujeitos (64,5%) relataram 

que estavam frequentando as aulas de forma híbrida por revezamento, isto é, alguns dias 

no presencial outros dias online devido ao combate à pandemia; 12 já frequentavam as 

aulas totalmente presencialmente (19,4%); e 11 com frequência exclusivamente online 

(16,1%) conforme ilustrado na figura 4. 

 

Figura 3: Estado em que mora 

Figura 4: Modalidade de ensino nos últimos 6 meses 
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3.2. INSTRUMENTOS 

Procedimentos de Elaboração  

Inicialmente, tomamos como referência e modelo o Método Clínico Crítico utilizado 

primeiramente por Jean Piaget em seus estudos e descrito por ele no livro “O Juízo Moral 

na Criança” (1938/1994). Havíamos optado por um método de pesquisa que tivesse rigor 

científico e que possibilitasse analisar simultaneamente a percepção e os julgamentos das 

crianças sobre as situações.  

Para definir as histórias que seriam contadas durante a entrevista, foram abordadas 

três crianças de idades e gêneros diferentes, sendo uma de 6 anos, outra de 10 anos e a 

última de 12 anos que fazem parte do nosso convívio familiar. Com elas fizemos um 

levantamento de situações reais que costumam gerar desconforto e incômodo nas 

crianças. Ainda nesta etapa, foram feitas imersões em uma escola particular de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I com o intuito de observar as interações entre pares e entre 

crianças e adultos que pudessem colaborar com a construção das histórias.  

A partir desses relatos e observações in loco, observamos que as situações que as 

crianças relatavam estavam relacionadas às normatividades de convivência escolar. 

Foram construídas então, três histórias que, em razão das suas extensões e complexidade, 

julgamos impróprias para aplicabilidade em entrevistas com crianças. 

 Com a revisitação das histórias e colaboração do Grupo de Pesquisa de 

Desenvolvimento Moral do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, quatro 

novas histórias foram criadas, mantendo o assunto central de quebra de normatividade de 

convivência escolar e, para cada uma delas, aproximadamente dez perguntas abertas. 

Essas histórias se encontram no Anexo 01. 

A primeira versão do instrumento foi aplicada em um estudo piloto que se encontra 

no Anexo 02, com cinco crianças e submetida à validação de três juízes: Profa. Dra. 

Betânia Alves Veiga Dell' Agli, Profa. Dra. Jackeline Souza, Profa. Dra. Sandreilane 

Cano da Silva, que se encontra no Anexo 03. 

O primeiro instrumento possuía mais perguntas do que estas que serão apresentadas. 

Tais adequações ocorreram pela necessidade de viabilizar sua aplicação remotamente 

através de chamadas de vídeo, respeitando assim as determinações de distanciamento 
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social9 vigentes no momento. Foi considerado o limite de tempo para a realização do 

trabalho e os processos descritos anteriormente (piloto e análise de juízes).  

Ao consideramos o nosso objetivo geral e os objetivos específicos, optamos por 

manter os quatro constructos presentes nas histórias e reagrupar as perguntas de maneira 

que a criança pudesse, em cada situação: apontar se percebe a existência de normatividade 

e qual seria esta; e julgar as situações como certa ou errada apresentando uma justificativa. 

Apresentamos a seguir o instrumento na sua versão definitiva para a pesquisa: 

Instrumento  

 

A pesquisa possui dois instrumentos. O primeiro é uma entrevista sociodemográfica 

que tem como objetivo caracterizar os participantes, bem como levantar dados sobre a 

idade e o sexo, que são variáveis da presente pesquisa. Este instrumento é composto por 

7 questões: idade; sexo; se possui irmãos/irmãs; ano de escolaridade que está 

frequentando; se a escola em que está matriculado é pública ou privada; se nos últimos 6 

meses tem frequentado as aulas presencialmente, remotamente ou de forma híbrida; 

cidade e estado em que vive. 

O segundo instrumento é a entrevista sobre quebras de normatividades na 

convivência escolar composta por quatro situações multifacetadas com um domínio mais 

evidente.  

A primeira história diz respeito à quebra da normatividade acerca dos procedimentos 

de ensino e aprendizagem (domínio convencional) na qual é descrita uma situação em 

que a personagem tem dúvida sobre a atividade e não pergunta para o professor, que por 

sua vez não nota que o estudante apresenta dúvida. 

A segunda história diz respeito à quebra da normatividade da relação com os pares 

quando uma criança é machucada deliberadamente (domínio moral). Descreve-se uma 

situação em que a personagem é empurrada enquanto brinca de pega-pega durante o 

recreio.  

 
9 Lei nº 13.979, 6 de Fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm. 

Acesso em 06/07/2020. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
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A terceira história diz respeito à quebra da normatividade de prevenção de acidentes, 

quando uma criança transgride uma regra relativa à segurança física pessoal (domínio 

prudencial) cujo enredo descreve uma situação em que a personagem corre na rampa.  

A quarta história diz respeito à quebra de normatividade que envolve o desejo de 

escolha (domínio pessoal). A situação descrita conta a história da personagem que troca 

o lugar onde se senta, previamente determinado pela professora para poder se sentar com 

seu melhor amigo.  

O Quadro 1 apresenta cada uma das histórias e as respectivas perguntas que foram 

feitas, junto com as dimensões que cada questão investiga. 

 

Quadro 1: Descrição das histórias, perguntas feitas e dimensões investigadas 

    

SITUAÇÃO 

ABORDADA 

HISTÓRIAS PERGUNTAS DIMENSÕES 

INVESTIGADAS 
 

Dúvida na 

atividade escolar 

(domínio 

convencional) 

Na aula de matemática 

as crianças estão 

conseguindo fazer a 

atividade, menos 

Antônio/Ana. A 

professora está na mesa 

dela e nem ela, nem os 

amigos de Antônio/Ana, 

percebem que ele está 

com dúvida sobre a 

atividade. Antônio/Ana 

também não diz que está 

com dúvida. 

O que você acha que está acontecendo nessa 

história? 

 

Há uma regra sobre isso?  

 

Qual? 

 

Você acha certo ou errado o que aconteceu?  

 

 

Por quê? 

 

 

Critério de inclusão 

 

Identificação de tipo 

de regra 

 

Coerência da regra 

 

Julgamento da 

situação 

 

Justificativa 

 

  

Empurrão 

proposital 

(Domínio moral) 

 

Rafael/Amanda estava 

brincando de pega-pega 

com seus amigos 

durante o recreio, 

quando uma pessoa dá 

um empurrão nele de 

propósito. 

Rafael/Amanda caiu, 

machucou a perna e 

chorou muito.  

O que você acha que está acontecendo nessa 

história? 

 

Há uma regra sobre isso?  

 

Qual? 

 

Você acha certo ou errado o que aconteceu?  

 

 

Por quê? 

Critério de inclusão 

 

Identificação de 

tipo de regra 

 

Coerência da regra 

 

Julgamento da 

situação 

 

Justificativa 

  

Correr na rampa  

(Domínio 

prudencial) 

 

Na escola de 

Davi/Beatriz tem uma 

rampa bem comprida 

que as crianças utilizam 

para entrar e sair. Hoje 

Davi/Beatriz desceu a 

rampa correndo muito.  

 

O que você acha que está acontecendo nessa 

história? 

 

Há uma regra sobre isso?  

 

Qual? 

 

Você acha certo ou errado o que aconteceu?  

 

 

Por quê? 

Critério de inclusão 

 

Identificação de 

tipo de regra 

 

Coerência da regra 

 

Julgamento da 

situação 

 

Justificativa 
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Escolha do lugar 

(Domínio 

pessoal) 

Na escola onde 

Enzo/Lúcia estuda, a 

professora que escolhe 

o lugar onde as 

crianças devem se 

sentar. 

O Enzo/Lúcia quer 

muito poder se sentar 

pelo menos uma vez com 

seu melhor amigo. 

Então, ele combina com 

a Paula que se senta ao 

lado do seu melhor 

amigo e, depois do 

recreio, eles trocam de 

lugar. 

O que você acha que está acontecendo nessa 

história? 

 

Há uma regra sobre isso?  

 

Qual? 

 

Você acha certo ou errado o que aconteceu?  

 

 

Por quê? 

Critério de inclusão 

 

Identificação de 

tipo de regra 

 

Coerência da regra 

 

Julgamento da 

situação 

 

Justificativa 

  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.3. PROCEDIMENTOS 

3.3.1. Coleta de Dados 

Inicialmente, o projeto de pesquisa foi apresentado aos pais juntamente com o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi explicado que as crianças realizariam 

a entrevista através da plataforma Google Meet, para o encontro virtual com a 

pesquisadora. Após o aceite, os pais encaminharam o TCLE assinado para a pesquisadora 

e nesse momento, fizeram o acerto de agenda.  

Antes de aplicar as perguntas do instrumento, o rappor foi executado a fim de criar 

um vínculo com a criança e deixá-la à vontade e curiosa, momento em que o pesquisador 

iniciava a conversa com perguntas corriqueiras como: “tudo bem com você?”, “como 

você está?”, “você está tendo aulas também através de vídeos?”, “sua 

mãe/pai/responsável me disse que você poderia me ajudar com um trabalho que estou 

fazendo!”.  

Então, quando estabelecido o vínculo com a criança, a pesquisadora dizia:  

Eu vou contar para você quatro histórias que aconteceram com crianças da sua idade dentro 

da escola delas. Elas estão no mesmo ano que você. Quero que você preste bastante atenção 

ao que está acontecendo e depois me responda algumas perguntas. Não tem resposta certa ou 

errada. Só desejo saber o que você pensa sobre as histórias que vou lhe contar. Você pode 

me interromper a qualquer momento para tirar dúvidas ou se quiser parar.  

Depois do rappor, a criança que mostrava concordância em contribuir com o estudo, 

era convidada a sinalizar através da tela com um gesto positivo como forma de Termo de 
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Assentimento Livre Esclarecido (TALE). Foi informado à criança que ela poderia pedir 

para repetir a história/pergunta ou para encerrar a entrevista a qualquer momento.  

A pesquisadora contava para a criança que estaria anotando as suas respostas com a 

ajuda de mais uma pesquisadora, que neste momento era apresentada. Conforme a criança 

respondia a pesquisadora de apoio, treinada previamente e integrante do grupo de práticas 

de pesquisa, preenchia um Google Form. Além desse registro simultâneo, as entrevistas 

foram gravadas para poder retornar futuramente em caso de dúvidas sobre o próprio 

registro, ou sobre a resposta dada pela criança. 

3.3.2. Análise de dados  

Para analisar os tipos de perspectivas das regras apresentadas pelas crianças em 

cada uma das histórias, as respostas foram categorizadas de acordo com a TDS, levando 

em consideração os conceitos de Domínio Moral, Convencional, Pessoal e Prudencial.  

Tendo em vista o número considerável de crianças que apresentou justificativas 

para ausência de regra, categorizamos também as justificativas para “não há regra” com 

base nos mesmos critérios das demais.  

Para cada história, portanto, apresentaremos duas tabelas para análise e discussão 

em torno das regras de acordo com a tabela 01. 

 

Tabela 1: Categorização dos tipos de perspectivas de regras apresentadas 

Categoria  Subcategoria Definição 

Perspectiva Moral 

 

 

Direta 

 

Direta com consequência 

 

Bem-estar/convivência 

 

Empática 

 

Relação direta; de dever; seguir uma regra  

 

Relação de consequência do ato 

 

Preocupação com o bem-estar do outro ou coletivo 

 

Referência a aspectos do sentimento da pessoa 

 

Perspectiva 

Convencional 

Direta/Norma 

 

 

Direta com Consequência  

 

Ordem e organização 

 

Expectativa/compromisso 

social 

 

Contingência à autoridade 

Relação direta; de dever; seguir uma regra; justificativa 

focada na norma social. 

 

Relação de consequência do ato  

 

Prevalência de ordem e organização 

 

Dever da autoridade/estudante; preocupação com a 

expectativa social 

Obediência à autoridade 

Perspectiva 

Pessoal 

Escolha pessoal Direito de escolha 
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Perspectiva 

Prudencial 

 

Saúde 

 

Relação com a saúde física e psicológica 

 

Outro Outro Respostas sem justificativas/ Respostas que os participantes 

não sabiam responder 

Fonte: Caetano, 2019. 

 

As respostas dos participantes que caracterizaram os seus julgamentos e 

justificativas (Você acha certo ou errado o que aconteceu? Por quê?) para cada história 

foram analisadas e codificadas de forma independente, por três juízes experts da área. O 

cálculo do coeficiente kappa de Fleiss indicou bons índices de concordância entre os 

experts para a história da dúvida (k = 0,705, IC 95% 0.608-0.801), do empurrão (k = 

0,789, IC 95% 0.667-0.911), do correr (k = 0,845, IC 95% 0.761-0.930) e do lugar (k = 

0,777, IC 95% 0.661- 0.893). 

Os juízes realizaram a classificação de acordo com o Coding System abaixo 

apresentado no Quadro 02, fundamentado na TDS. 

 

Quadro 2: Coding System para classificação das respostas 

Domínio Moral: prejudicar o outro, fere os sentimentos alheios, quebrar relações de 

confiança mútua, ferir física e psicologicamente. 

Domínio Convencional: ter problemas com autoridade (bronca, castigo), é 

importante ter ordem (é errado), o que é esperado por professores, você tem que seguir as 

normas da escola/professora, não é conforme a Lei de Deus, depende do contexto/ na 

minha escola (não)é assim. 

Domínio Pessoal: a pessoa escolhe, é uma escolha individual, não é certo e nem 

errado, mas depende da pessoa, depende dos motivos da pessoa.  

Domínio Prudencial: pode cair, pode fazer mal, pode trombar com alguém. 

Fonte: Caetano & Dell’Agli, 2019. 

 

Foram realizados testes de qui-quadrado de independência, com o objetivo de 

investigar se havia associação entre ano escolar (1º ano e 5º ano) e o julgamento das 

possíveis regras das histórias (dúvida: convencional e outro; empurrão: moral e 

convencional; correr: convencional e prudencial; lugar: Convencional, pessoal e outro)  e 

da ação relatada em cada história (dúvida: moral, convencional e pessoal; empurrão: 

moral, convencional e outro; correr: moral, convencional, pessoal, prudencial e outro; 

lugar: convencional e pessoal).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados serão apresentados por história. Analisaremos e em seguida 

discutiremos os tipos de regras que as crianças apresentaram para cada situação de duas 

formas distintas e complementares.  

Para atender ao objetivo de investigar se as regras apresentadas pelas crianças estão 

de acordo com o domínio prevalente em cada situação, primeiramente observamos se as 

crianças identificavam uma regra que regulamentasse a quebra de normatividade de cada 

uma das situações e depois se essa regra coincidia com o domínio de normatividade 

predominante em cada situação. 

Assim, apresentaremos o comparativo entre respostas “sim, há uma regra” e “não, 

não há uma regra sobre isso”, seguido do total de cada tipo de perspectiva das respostas: 

se regra de perspectiva moral; se regra de perspectiva convencional; se regra de 

perspectiva prudencial; se regra de perspectiva pessoal; se outros (respostas que não 

puderam ser inseridas em nenhuma categoria ou que a criança não tenha apresentado 

nenhum tipo de regra). 

Depois, apresentaremos as subcategorias em que as respostas puderam ser 

classificadas, desta vez separando as justificativas apresentadas pelas crianças que 

responderam “sim, há uma regra”, das que apresentaram justificativas mesmo tendo 

respondido “não, não há regra”.  

Para atender ao objetivo de caracterizar os julgamentos das crianças sobre situações 

em que há quebra de normatividade de convivência na escola, investigamos os 

julgamentos e analisamos as justificativas das crianças para as distintas situações de 

quebra de normatividade. 
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4.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA HISTÓRIA 1 

A história 1 “Dúvida na tarefa escolar” apresenta uma dimensão convencional das 

normatividades de convivência escolar (pedir ajuda mediante dúvida e prestar auxílio aos 

estudantes). 

Regras 

A seguir apresentamos o gráfico 01 com o comparativo entre respostas “sim, há uma 

regra” e “não, não há uma regra sobre isso”. 

 

Gráfico 1: Comparativo entre respostas para “Há uma regra sobre isso?” da situação 1: Dúvida na tarefa 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Pesquisas mostram que as crianças, já desde tenra idade, conhecem regras 

convencionais e, inclusive, as distinguem de regras morais (Turiel, 1983; Killen, 1991; 

Smetana, 2006; Turiel, 2006), mas aqui nos chama a atenção que para uma quebra de 

normatividade convencional implícita como “perguntar quando tiver dúvida” ou “tirar a 

dúvida na aula”, ou ainda a expectativa social de que os professores devem estar atentos 

aos alunos e lhes prestar auxílio, não são observáveis para a maioria das crianças (73%).  

No caso específico desta situação apresentada aos sujeitos, obtivemos um resultado 

distinto ao de Turiel (1983), apesar de termos clareza de que a história utilizada não se 

trata de um dilema prototípico de domínio convencional e sustenta inclusive uma 

sobreposição de domínios no sentido de que a criança por escolha ou por vergonha, pode 

Na aula de matemática as crianças estavam conseguindo fazer a atividade, menos Antônio/Ana. 

A professora estava na mesa dela e nem ela, nem os/as amigos/as de Antônio/Ana perceberam que 

ele(a) estava com dúvida sobre a atividade. Antônio/Ana também não disse que estava com 

dúvida. 
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não apresentar a sua dúvida, por exemplo. Esses dados nos indicam que quando a regra 

não faz referência a uma proibição clara, daquelas que começam com a palavra “não”, as 

crianças dessa amostra demonstraram maior dificuldade em identificá-la.  

Quando os professores envolvem as crianças na construção de regras convencionais 

da sala de aula, as crianças são encorajadas a se responsabilizarem por suas escolhas e 

atitudes pessoais, além de irem construindo a noção de fazerem parte da comunidade 

escolar (Nucci & Ilten, 2021). 

A seguir, veremos que entre as crianças que apresentaram uma regra (inclusive 

aquelas que disseram que não havia uma regra), a maioria delas descreve regras de 

perspectiva convencional, ou seja, as respostas estão de acordo com o domínio prevalente 

nesta situação. 

Na Tabela 02 é possível observar o total de cada tipo de perspectiva das respostas: se 

regra de perspectiva moral; convencional; prudência; pessoal; e ainda o percentual da 

categoria outros (respostas que não puderam ser inseridas em nenhuma categoria ou que 

a criança não tenha apresentado nenhum tipo de regra): 

Tabela 2: Exemplos e número de respostas por tipos de perspectivas das regras da situação 1 “Dúvida na 

tarefa escolar” 

Exemplos Domínio  Definição Número 

“Não precisa ter vergonha se tiver 

dúvida”/ “Quando as pessoas estão 

com medo de falar tem que falar. Eu 

falo quando estou com dúvida” 

 

Moral 
Julgamento embasado 

nos sentimentos da 

pessoa 

 

3 

“Não tem uma regra, ela tem que se 

expressar mais porque se ela não 

falar a dúvida ela vai ficar sem 

sabe”/ “A professora também tem 

que prestar atenção nos alunos e o 

Antônio também deveria falar que 

está com dúvida”/ “Todo mundo 

tem que estudar”/ “Precisa pedir 

ajuda quando está com dúvidas” 

Convencional Preocupação com a 

expectativa social/ 

foco na norma social 

/Prevalência de ordem 

e organização / 

Obediência à 

autoridade 

24 

    

“Você pode escolher perguntar ou 

não”/ “Acho que foi escolha dele 

não fazer pergunta”/ “Se ela não 

quer falar, ela não fala” 

 

 

Pessoal Preocupação com o 

direito de escolhas 

pessoais 

 

 

 

4 

“Não sei” 

 

 

Outro 

Respostas sem 

justificativas/ 

respostas que os 

participantes não 

sabiam responder 

32 

 
   

Fonte: Elaborado pela autora 
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Sabemos que as “convenções sociais sinalizam aos indivíduos expectativas quanto 

ao comportamento apropriado em diferentes contextos sociais e facilitam o harmônico e 

eficiente funcionamento do sistema social” (Smetana, 2013), por isso a necessidade em 

se trabalhar as regras convencionais apresentando para as crianças os motivos pelas quais 

elas são importantes. Esses dados revelam que tais regras não estão sendo 

consensualmente acordados. 

Se as regras são intimamente associadas a princípios (Turiel, 1983), tais princípios 

precisam ser apresentados ou discutidos com as crianças, para que elas passem a validá-

las e guiarem seu comportamento com base nelas. 

Como vimos dentre as 63 amostras, apenas 17 crianças (27%) responderam que “sim, 

há uma regra” sobre a situação da história 1: Dúvida na tarefa escolar. As regras 

apresentadas foram subcategorizadas conforme tabela 03: 

 

Tabela 3: Exemplos e número de respostas por tipos de perspectivas das regras da situação 1 “Dúvida na 

tarefa escolar apresentadas por crianças que identificam a presença de uma regra” 

Exemplos Domínio   Categoria Definição Número 

“Quando as pessoas estão com medo de 

falar tem que falar”; “É normal sentir 

vergonha”. 

 

Moral 
Empática 

 

Referência a 

aspectos do 

sentimento da 

pessoa 

 

1 

“Tem que fazer a lição”; “Todo mundo 

tem que estudar”; “Tem que avisar” 

 

Convencio

nal 
Direta 

 

Relação direta; 

de dever; 

seguir uma 

regra. 

 

10 

“Tem que avisar quando não está 

entendo, se ela não avisar, ninguém vai 

saber que ela não está entendendo”; “Se 

não avisar vai fazer errado”. 

 

 

Convencio

nal 
Direta com 

Consequência 

 

Relação de 

consequência 

do ato 

2 

“Tem que dar atenção para os alunos 

que não estão conseguindo”; “A regra é 

ajudar”; “A professora tem que prestar a 

atenção nos alunos” 

 

Convencio

nal 

 

Expectativa 

social 

 

Dever da 

autoridade 

4 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Destacamos algumas respostas que revelam o modo como as crianças pensam a 

situação e a compreensão que elas têm do contexto demonstrado pela história, como por 

exemplo: 
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“Se não for uma coisa muito complicada pode perguntar para o pai, ou para professora se for 

muito difícil.” (J.P., 10). 

“A professora deve ficar revisando os alunos, mas poucas escolas tiveram a regra de ficar 

com a câmera aberta. A profa. deveria perceber.” (M., 10). 

As respostas acima revelam que essas crianças têm clareza dessa expectativa social 

de que os professores sejam esclarecedores das dúvidas das crianças. No caso de J.P (10) 

essa expectativa se estende aos pais e no caso de M (10), algumas escolas obrigaram o 

uso da câmera aberta durante as aulas on-line (em decorrência da pandemia e 

cancelamento das aulas presenciais) para garantir ou conferir se os alunos estavam atentos 

à aula.  

Apesar de 46 crianças (73%) terem respondido que não há regra para esta situação 

de dúvida na atividade, 14 delas apresentaram justificativas para esta resposta, que foram 

analisadas conforme a tabela 04. 

 

Tabela 4: Exemplos e número de respostas por tipos de perspectivas das regras da situação 1 “Dúvida na 

tarefa escolar apresentadas por crianças que não identificam a presença de uma regra, mas apresentam 

justificativas”  

Exemplos Domínio   Categoria Definição Número 

“Não precisa ter vergonha se tiver 

dúvida” 

 

 

 

Moral Empática 

 

 

Referência a 

aspectos do 

sentimento da 

pessoa 

 

2 

“Regra boba de se concentrar na tarefa”; 

“Pedir ajuda”; “Não tem regra, mas 

como ele tá com dúvida ele poderia 

perguntar pra professora” 

 

Convencion

al 

Direta 

 

 

Relação direta; 

de dever; 

seguir uma 

regra. 

4 

“Não tem uma regra, ela tem que se 

expressar mais porque se ela não falar a 

dúvida ela vai ficar sem saber” 

 

 

Convencio

nal 
Direta com 

Consequência 

 

Relação de 

consequência 

do ato 

 

2 

“Normalmente a profa. fala pra gente 

tirar dúvida quando a gente tem” 

 

Convencio

nal 

 

Expectativa 

social 

Dever da 

autoridade 

2 

“Se ela não quer falar, ela não fala”; 

“Acho que foi escolha dele não fazer 

pergunta” 

 

Pessoal 
Escolha Pessoal 

Preocupação 

com as 

escolhas 

pessoais 

4 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nos chama a atenção nessas respostas o fato de que essas crianças apresentam 

justificativas semelhantes àquelas que disseram que havia uma regra para a situação, 
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porém, neste caso, estas crianças parecem não ter clareza que essas condutas deveriam 

fazer parte de um conjunto de normas convencionais da sala de aula, normas estas que se 

aplicam também para a autoridade (professor). Se isso tivesse sido verificadonas 

respostas, poderíamos inferir que essas crianças experenciam relações de respeito mútuo, 

porém não é o que pudemos observar. 

Unindo as respostas de tipo de regra apresentada por crianças que identificam a regra 

(Tabela 03) com as que não identificam uma regra (Tabela 04), temos apenas 6 crianças 

que dão respostas que consideram a expectativa social do papel do professor em prestar 

ajuda ou em estar atento às necessidades dos estudantes. Provavelmente por meio da 

coação ou da pressão externa imposta por relações de respeito unilateral, essas crianças 

não estão sendo levadas a tomarem consciência de suas ações e refletirem sobre as 

consequências dos atos, mas sim estão condicionadas a obedecer para agradar, alcançar 

prêmios, ou por medo do adulto (DeVries & Zan, 1998).  

Quando poucas respostas consideram o dever da autoridade em prestar auxílio, esse 

é um primeiro indício de que as crianças não estão vivendo boas oportunidades de 

construir diferentes pontos de vista, conforme os achados em Piaget (1945/1998). 

Outro fator que sobressai nessas respostas é a percepção de que pedir ajuda na lição 

é um domínio pessoal. Conforme Nucci (2000) o domínio pessoal diz respeito às ações 

que são julgadas como nem certas e nem erradas e dizem respeito às escolhas e 

preferências. No caso das respostas encontradas e categorizadas dentro desse domínio na 

presente história, revelam uma postura de estudante entende que pedir auxílio na tarefa, 

tirar suas dúvidas sobre o conteúdo ou tarefa é uma questão de escolha pessoal, o que, 

principalmente na faixa etária dessas crianças pode representar um complicador para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Julgamentos das crianças  

O gráfico 02 ilustra a proporção entre “Certo/ Errado/ Nem certo nem errado” quando 

perguntado “Você acha certo ou errado o que aconteceu?” 
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Gráfico 2: Comparativo entre respostas para “’Você acha certo ou errado o que aconteceu?” da situação 

1 “Dúvida na tarefa escolar” 

 

 

  

 Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

Apesar da maioria das crianças terem respondido que não há uma regra sobre esta 

situação, a maioria (68%) julga a situação como errada, revelando uma compreensão das 

crianças sobre transgressões convencionais como sendo erradas independentemente da 

normatividade. As pesquisas de Smetana, Rote e colegas (2012) revelaram que a 

compreensão das crianças sobre transgressões morais como sendo erradas são 

independentes da autoridade e da normatividade, indicando que há uma compreensão 

sobre regras morais como não alteráveis. No caso de uma questão de domínio 

convencional, esperava-se que pudéssemos encontrar nas respostas das crianças, 

afirmações que revelassem combinados entre professores e alunos sobre perguntar as 

dúvidas quando elas surgissem, o que de fato se manifestou na maioria das respostas. 

Entretanto, conforme veremos a seguir, as respostas também identificaram a situação 

como uma ajuda da professora (como se fosse um ato de generosidade, ou consideraram 

a possibilidade do aluno que “escolhe” não pedir ajuda). 

O gráfico 03 ilustra a proporção dos domínios identificados nas justificativas 

apresentadas pelas crianças na história 1 “Dúvida na tarefa escolar” quando perguntado 

“Por quê?”. 
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Gráfico 3: Comparativo entre respostas para “Por quê?” da situação 1 “Dúvida na tarefa escolar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

Assim como observamos nas respostas sobre regra, aqui, no julgamento, podemos 

constatar que a maioria das justificativas estão de acordo com domínio prevalente nesta 

situação. 

Apresentaremos a seguir exemplos de justificativas para cada um dos domínios 

identificados nas respostas das crianças para esta história que, como dissemos 

anteriormente, traz uma dimensão convencional das normatividades (tirar dúvida quando 

estiver com dificuldades na tarefa e a expectativa social sobre o professor que deve estar 

atento e auxiliar os alunos). 

 

Tabela 5: Exemplos e número de respostas por tipos de justificativas para julgamento da situação 1 

“Dúvida na tarefa escolar” 

Exemplos Domínio  Definição Número 

“Ela tinha que perguntar pra saber a dúvida, 

mas se ela ficar com vergonha eu também 

entendo porque eu também tenho”/ “Ela tava 

precisando de ajuda e ninguém reparou nisso 

e ninguém falou nada. Acho que os outros 

alunos poderiam ter notado ela, percebido que 

ela precisava de ajuda” / “Se ele for tímido, 

introvertido ou achar que os colegas vão zoar 

ele, acho que é justo, mas se não for isso é 

errado. Na verdade, não é errado, tá certo” 

 

Moral 

Coloca-se no lugar do 

outro, legitima 

sentimento/ 

Justificativa 

preocupada com o 

dano causado no outro 

 

 

 

 

 

 

7 
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“Porque o menino não pediu nenhuma ajuda” / 

“Errado a professora ficar sem prestar atenção 

nos alunos enquanto eles fazem lição e acho 

que ele devia ter falado que tava com dúvida” 

/“Acho errado, mas já fiz. Se a pessoa tá com 

dúvida você pode fazer lição errada e pode 

perder ponto, tem que fazer que nem professor 

fala, tirar a dúvida” 

 

Convencional 

Relação direta; de 

dever; seguir uma 

regra/ 

Expectativa/compromis

so social/ Obediência à 

autoridade/ Relação de 

consequência do ato/ 

Dever da autoridade 

43 

“Porque ele pode não falar, é uma escolha, 

mas é melhor falar” / “Se ela quiser falar pra 

professora a professora vai ajudar, ou não 

perguntar se não quiser” / “Ela pode ter 

vergonha, mas ela teria que tirar a vergonha 

pra falar, mas ela não é obrigada a falar”  

 

 

Pessoal 
Justificativa baseada no 

direito de escolha 

pessoal 

 

 

 

 

3 

“Não sei porque” / “Porque eu sei que isso já 

aconteceu comigo e com outras crianças. É 

uma coisa mais ou menos” / “Porque é 

provável de acontecer, acontece várias vezes 

com vários alunos isso de ter dúvida”  

Outros Respostas sem 

justificativa para a 

situação 

 

 

4 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Podemos verificar que assim como apontado por Smetana (2013), as justificativas 

convencionais referem-se à autoridade, às expectativas sociais (por exemplo a conduta 

que é esperada da professora “errado a professora ficar sem prestar atenção nos alunos 

enquanto eles fazem lição”) e à organização social. Em estudo internacional Cross 

cultural utilizando outros tipos de dilemas (prototípicos) foi identificado uma maior 

quantidade de respostas de domínio convencional em crianças coreanas quando 

comparadas às respostas das crianças americanas (Song et al., 1987), que ao refletirem 

sobre eventos convencionais, usaram justificativas relativas ao status social, papéis 

sociais, papel apropriado e cortesia. 

Destacamos algumas respostas que revelaram o que as próprias crianças já 

vivenciaram na escola e que denunciaram um ambiente em que o erro não é visto como 

algo natural do processo de aprendizagem, e muito menos como um fator crucial para o 

desenvolvimento: 

“Porque esconder as dúvidas de aula é muito difícil, porque eu já tive dúvidas e eu não quis 

contar, eu fiquei com medo. Então a gente precisa ser forte.” (V., 7) 

“Se ele for tímido, introvertido ou achar que os colegas vão zoar ele, acho que é justo, mas 

se não for isso é errado. Na verdade, não é errado, tá certo” (B., 10) 

Ambiente escolar desejável e favorável para o desenvolvimento da autonomia moral 

é um local onde a criança se sente acolhida, segura, livre para expor suas dúvidas e ideias, 

características de um ambiente sociomoral (DeVries & Zan, 1998). 
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 O medo relatado por V. (7) e o bullying presente na fala de B. (10) denunciam falta 

de escuta, de respeito mútuo no ambiente escolar, são sinais de que a energia das crianças 

é contida, características das relações de coação moral. Ao invés da criança ser convidada 

a explorar a raiz do problema, é repreendida, demonstrando que a regulagem do 

comportamento vem da coerção que a autoridade exerce e não da regulagem autônoma 

da criança (DeVries & Zan, 1998). 

Encontramos ainda, crenças das crianças sobre normas, autoridade e convivência, 

especialmente a crença de que ficar perto dos amigos vai prejudicar a aprendizagem: 

“Porque se ela for pra lá (perto da amiga) ela vai se distrair e não vai prestar atenção na aula.” 

(H., 10) 

“Porque atrapalha o estudo (sentar perto do amigo).” (M., 10) 

Interessante pensar a importância que os procedimentos escolares têm na construção 

do conhecimento dos alunos. De acordo com Nucci (2001), é extremamente importante 

o trabalho com os temas concretos da sala de aula, pois levam às consequências concretas, 

que de fato irão impactar a vida das crianças e fazer com que os alunos se engajem de 

maneira mais responsável. Desse modo, conversar sobre o tema de tirar dúvidas seria uma 

oportunidade simples e bastante eficaz, que poderiam inclusive auxiliar os alunos na 

construção do valor do conhecimento. Não encontramos respostas em que o investimento 

nesse valor, no valor do aprender em si, tenham sido evidenciados. 

4.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA HISTÓRIA 2 

 

A história 2 “Empurrão proposital” apresenta uma dimensão moral das 

normatividades de convivência escolar. Neste caso, a grande maioria dos participantes 

(50) responderam “sim” à pergunta “há uma regra sobre isso?”, conforme ilustrado no 

gráfico 04. 

 

Gráfico 4: Comparativo entre respostas para “Há uma regra sobre isso?” da situação 2 “Empurrão 

proposital” 



 

69 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

Apesar da maioria das crianças (50) ter respondido que há uma regra sobre esta 

situação, um número considerável de crianças (13) que compõe 21% da amostra, não 

identifica uma regra para uma situação tão prototípica quanto esta.  

É fato que, como veremos logo mais, dentre os 21% há crianças que apresentam uma 

justificativa e inclusive uma regra, mas o interessante é que não têm consciência de que 

há uma regra, uma norma que regule a convivência com os pares, especialmente para o 

caso dessa transgressão (empurrar o outro de propósito) que é de domínio moral. O que 

nos faz pensar sobre como a escola tem trabalhado as regras de convivência escolar.  

Envolver as crianças nas tomadas de decisões e nos processos de estabelecimento de 

regras é fundamental para que um clima de respeito mútuo seja instaurado e para que a 

heteronomia diminua, favorecendo a conquista da autonomia. Quando as crianças 

participam ativamente do processo de resolução dos conflitos do cotidiano, elas são 

levadas a perceber a importância ou a necessidade das regras. Assim, a participação das 

crianças promoverá o sentimento de: necessidade de regras; necessidade de justiça; 

responsabilidade compartilhada (DeVries & Zan, 1998). 

Considerando que as regras também podem ser formadas por princípios morais e que 

estes princípios morais servem de suporte e justificativa para certas regras (Turiel, 1983), 

ao nos depararmos com este dado, nos perguntamos se a escola tem se preocupado em 

trabalhar com regras morais. 

Vejamos os tipos de regras que as crianças apresentaram para esta situação. 

 

 

 



 

70 

 

Tabela 6: Exemplos e número de respostas por tipos de perspectivas das regras da situação 2 “Empurrão 

proposital” 

 

Exemplos Domínio  Definição Número 

“Não pode empurrar porque a 

pessoa pode se machucar muito, 

pode atrapalhar, pode destruir 

alguma coisa”/ Não pode 

bater/empurrar ninguém. Ainda mais 

que foi de propósito, é proibido nas 

escolas eu imagino”/ “A regra seria 

que não se deve bater na pessoa, 

você deve sempre conversar com a 

pessoa falando como gente, não 

batendo”/  

 

Moral 
Julgamento embasado 

nos sentimentos da 

pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

49 

“Tem muita gente que brinca de bater, 

e acaba não machucando. Tem uma 

regra que não pode bater”/ “É contra a 

lei de Deus”/  

 

Convencional 

Preocupação com a 

expectativa social/ foco 

na norma social 

/Prevalência de ordem 

e organização / 

Obediência à 

autoridade 

6 

    

“Não é bem uma regra, é mais uma 

escolha se ela fizer isso ela vai se 

dar mal” 

 

 

Pessoal Preocupação com o 

direito de escolhas 

pessoais 

 

 

 

1 

“Não sei”/ “Todos deveriam brincar 

com todos, aí ninguém ficaria de 

fora” 

 

 

Outro 

Respostas sem 

justificativas/ respostas 

que os participantes 

não sabiam responder 

7 

 
  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Constatamos que nesta situação, a maioria das justificativas também estão de acordo 

com domínio prevalente (moral). De fato, danos físicos são muito salientes para crianças, 

mesmo para crianças bem pequenas conforme os resultados dos estudos de Wainryb, 

Brehl e Matwin (2005). 

Como vimos, dentre as 63 amostras, 50 crianças (79%) responderam que “sim, há 

uma regra” sobre a situação da história 2: Empurrão proposital e apresentaram regras que 

foram subcategorizadas conforme tabela 06: 
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Tabela 7: Exemplos e número de respostas por tipos de perspectivas das regras da situação 2 “Empurrão 

proposital” apresentadas por crianças que identificam a presença de uma regra 

Exemplos Domínio   Categoria Definição Número 

“Não sei se tem, mas podia ter, deveria 

ter uma que é não empurrar os 

amiguinhos quando estão brincando”/ 

“Não brigar”/ “Não empurrar” 

 

Moral 
Direta 

 

 

 

Relação direta; 

de dever; seguir 

uma regra 

 

30 

“É feio empurrar pq machuca os 

amigos, não pode nem bater, nem 

empurrar, porque machuca” / “Que não 

pode empurrar as pessoas porque podem 

se machucar bastante”  

 

Moral 
Direta com 

consequência 

 

 

 

Relação de 

consequência 

do ato 

 

 

3 

“A regra seria que não se deve bater 

na pessoa, você deve sempre 

conversar com a pessoa falando como 

gente, não batendo”/ A regra é que as 

crianças não podem empurrar as 

outras, porque todo mundo pode ser 

amigo, pode ser companheiro, pode 

ser melhor amigo, então tem uma 

regra sim” 

 

 

Moral 

Bem-estar/ 

convivência 

 

 

Referência a 

preocupação 

com bem-estar 

comum ou de 

convivência 

harmônica 

 

5 

“Não pode fazer essas coisas com os 

outros mesmo quando está com raiva 

da pessoa. Não pode empurrar e 

machucar os outros”/ “O menino 

deveria perceber as coisas que ele 

fazia com os amigos, teria que pedir 

desculpa. Tinha que controlar, pensar 

e aí agir e ficar mais longe dos 

amigos” 

 

Moral 
Empática 

 

 

 

 

 

Referência a 

aspectos do 

sentimento da 

pessoa 

 

6 

“Tem muita gente que brinca de bater, e 

acaba não machucando. Tem uma regra 

que não pode bater” 

 

Convencio

nal 

 

 

Direta 

 

 

Relação direta; 

de dever; 

seguir uma 

regra. 

 

1 

“É melhor não se machucar, senão vai 

ter que voltar pra casa. Não pode se 

machucar” 

 

 

Convencio

nal 
Direta com 

Consequência 

 

Relação de 

consequência 

do ato 

1 

“É contra a lei de Deus” / “Não sei a 

regra porque não tenho a folha de regras 

mas não pode bater/agredir por querer 

se fizer isso vai pra diretoria e leva 

ocorrência dependendo da força do 

machucado” 

 

Convencio

nal 

 

Contingência à 

autoridade 

 

Obediência à 

autoridade 

3 

“É que a pessoa que está no portão 

deveria ter falado o que iria fazer - 

Pessoas que não são da escola não 

podem entrar” 

Outros 

 

Respostas sem 

justificativa 

para a situação 

 

1 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A maioria das regras de perspectiva moral são diretas para 30 crianças da amostra, 

mas 14 crianças acrescentaram à regra “não pode empurrar o outro” dimensões empáticas, 

de referências ao bem-estar do outro e de preocupação com as consequências desse ato. 

Os estudos da TDS revelam que os assuntos de domínio moral de fato são reconhecidos 

pelas crianças, mesmo as mais pequenas porque as consequências dos atos são visíveis 

(choro, queixas, machucados), porque também toda criança já sofreu em algum momento 

de sua vida esse tipo de agressão (para uma revisão ver Smetana, 2013).  

Identificamos em algumas respostas não apenas a descrição de uma regra, mas 

estratégias ou sugestões de resolução de conflitos, indicando a capacidade e desejo das 

crianças de participarem da negociação, como por exemplo: 

“A regra seria que não se deve bater na pessoa, você deve sempre conversar com a pessoa 

falando como gente, não batendo.” (M.C., 10). 

Ainda nessa história de dimensão moral, 7 crianças dentre as 13 que responderam 

“não há uma regra” apresentaram um complemento dessa resposta, que foram analisadas 

conforme a tabela 07. 

 

Tabela 8: Exemplos e número de respostas por tipos de perspectivas das regras da situação 2 “Empurrão 

proposital” apresentadas por crianças que não identificaram a presença de uma regra 

Exemplos Domínio   Categoria Definição Número 

“Não tem regra mas a pessoa não deveria 

ter feito isso de jeito nenhum, não é certo 

empurrar uma pessoa de propósito” / 

“Não pode empurrar os amigos. Não é 

uma regra que está escrito.” 

 

Moral Direta 

 

 

 

 

 

Relação direta; 

de dever; seguir 

uma regra 

 

 

 

4 

“Tem que existir alguma coisa. 

Mesmo que não goste de uma pessoa, 

tem que fazer o máximo pra não 

machucar ela. Tem que pensar que 

você está no lugar dela, também pra 

ela acreditar em você" 

 

Moral 

 

Empática 

 

 

 

 

 

Referência a 

aspectos do 

sentimento da 

pessoa 

 

 

1 

“Na escola não é bem uma regra mas 

não é pra ficar batendo ou empurrando, 

mas fora da escola isso pode acontecer 

normalmente” 

 

Convencio

nal 

 

Ordem e 

organização 

 

Referência à 

prevalência de 

ordem e 

organização 

 

1 

“Não é bem uma regra, é mais uma 

escolha se ela fizer isso ela vai se dar 

mal” 

Pessoal 

 

Preocupação 

com o direito 

de escolhas 

pessoais 

 

1 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Aqui fica evidente que as crianças têm noções de moralidade, de condutas morais, 

mas nem sempre de que há regras que normatizam as relações interpessoais na escola. 

Dado que condiz com outras pesquisas de desenvolvimento moral realizadas nos últimos 

25 anos que tem demonstrado que, ao contrário do que se supunha anteriormente, tal qual 

Kohlberg) (1969, 1971), até crianças pequenas julgam que é errado ferir ou maltratar 

outros não porque existam regras contra isso, mas por causa da preocupação com o bem-

estar dos outros (Wainryb et al., 2005). Assim, crianças consideram bater errado não 

porque exista uma regra sobre isso, mas porque bater é errado (Laupa & Turiel, 1993; 

Nucci & Ilten, 2021). Além disso, as crianças aplicam de forma consistentemente, 

critérios morais a eventos envolvendo danos físicos (Smetana, 1981a; Smetana et al., 

1984). 

Julgamentos das crianças 

O gráfico 05 ilustra a proporção entre “Certo/ Errado/ Nem certo nem errado” quando 

perguntado “Você acha certo ou errado o que aconteceu?”. 

 

Gráfico 5: Comparativo entre respostas para “Você acha certo ou errado o que aconteceu?” da situação 

2 “Empurrão proposital” 

 

  

 Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

Assim como os estudos da TDS revelaram nas últimas décadas (Smetana, 2006; 

Smetana, 2013), a quebra de normatividade moral foi julgada como “errada” por todos os 

sujeitos entrevistados nesta pesquisa, com exceção de um único sujeito que respondeu 

“nem certo, nem errado” que apresentou a seguinte justificativa: “É uma brincadeira e 

pode acontecer algumas vezes” (M.,7). Revelando que apesar do empurrão ser 
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mencionado na situação como “proposital”, esta criança considerou como algo passível 

de acontecer sem que fosse considerado como puramente errado.  

Outras pesquisas revelaram que a permissividade de transgressões da regra (quão 

aceitável é quebrar uma norma) tem correlação com o domínio, sendo que há menor 

permissividade para quebras de normatividades morais se comparadas às convencionais 

ou pessoais (Nucci & Turiel, 2009; Silva, 2019; Valadares, 2019).  

As crianças dessa pesquisa também julgaram que transgressões morais são mais 

erradas do que transgressões convencionais e, como veremos depois, do que prudenciais. 

O mesmo resultado foi encontrado em outras pesquisas (Killin & Smetana, 1999; Tisak, 

1993; Weber, 1999: Yau & Smetana, 2003). Assim como encontramos na literatura, 

podemos constatar que “transgressões morais tendem a ser seguidas de declarações de 

dano ou perda, e avaliações do ato como injusto ou prejudicial” (Nucci & Ilten-Gee, 

2021).  

Essas respostas são consistentes com a noção de que a compreensão moral das 

crianças pode ser derivada dos próprios atos e não das regras que regulam os atos, ou seja, 

a compreensão das crianças sobre transgressões morais como sendo erradas é 

independente da autoridade e das regras (Smetana & Braeges, 1990; Smetana & Rote, 

2012). 

O gráfico 06 ilustra a proporção dos domínios identificados nas justificativas 

apresentadas pelas crianças na história 2 “Empurrão proposital” quando perguntado “Por 

quê?”. 

Gráfico 6: Comparativo entre respostas para “Por quê?” da situação 2 “Empurrão proposital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 
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Neste caso, apesar de 43% apresentarem respostas com perspectiva moral, a maioria 

(48%) das respostas não estão de acordo com domínio prevalente nesta situação, mas sim 

com perspectiva convencional. Se somarmos a estas respostas, as de perspectiva 

prudencial e as sem justificativa (“outros”) chegaremos em 57% de crianças que não 

justificaram o ato de empurrar como errado com base em princípios morais. 

Tal achado revela que, além da regra moral não ser observável para 21% das crianças 

entrevistadas, os princípios morais que deveriam sustentar a regra ou o comportamento 

das crianças, não estão claros. 

Apresentaremos a seguir exemplos de justificativas para cada um dos domínios 

identificados nas respostas das crianças para esta história que, como dissemos 

anteriormente, traz uma dimensão moral das normatividades (machucar o outro 

deliberadamente). 

Tabela 9: Exemplos e número de respostas por tipos de justificativas para julgamento da situação 2 

“Empurrão proposital” 

Exemplos Domínio  Definição Número 

“Machucar dói, porque é errado, machuca 

muito” / “Por que é só um jogo, se empurrar 

a pessoa ela vai se machucar e não vai ficar 

mais legal, vai ter que parar tudo” / “Porque 

empurraram e ele bateu a perna, machucou”/ 

“Se alguém empurrar você, não faz sentido. 

Você tá brincando tranquilamente e chega 

um maluco e te empurra. Injusto” 

 

Moral 

Coloca-se no lugar do 

outro, legitima 

sentimento/ 

Justificativa 

preocupada com o 

dano causado no outro 

 

 

 

27 

“Porque a pessoa empurrou o Rafael, deveria 

no mínimo pedir desculpas”/ “As crianças não 

podem empurrar os outros e ela fez por 

querer”/ “Muito mal o que a pessoa fez com a 

Amanda”/ “Igual que o professor fala: nunca 

pode machucar ninguém, mesmo que essa 

pessoa tenha feito algo errado pra você” 

 

Convenciona

l 

Relação direta; de 

dever; seguir uma 

regra/ 

Expectativa/compromi

sso social/ Obediência 

à autoridade/ Relação 

de consequência do 

ato/ Dever da 

autoridade 

30 

 

“Isso pode levar a muitas coisas, pode levar a 

hospital (quebrar a perna)” 

 

 

 

Prudencial 

 

 

 

 

Justificativas com 

preocupação com a 

saúde física e 

psicológica 

 

 

 

1 

“Porque ela tava se divertindo e uma pessoa 

empurrou ela” / “Errado porque um deveria ter 

chamado o outro pra brincar” / “Porque ele 

estava de boa brincando” / “Porque o amigo 

empurrou ele” 

Outros Respostas sem 

justificativa para a 

situação 

 

 

5 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Ainda que 27 crianças tenham apresentado justificativa moral para a situação de 

empurrão proposital, nos chama a atenção o alto índice de justificativas convencionais, o 

que revela que os adultos não embasam de forma clara as regras em seus domínios 

prevalecentes, ou seja, as crianças sabem que é errado, mas nem sempre pelos motivos 

coerentes e que de fato contribuiriam para o desenvolvimento da sua autonomia moral.  

Destacamos o comentário de uma criança que ilustra as crenças informacionais que 

crianças utilizam para interpretar ou julgar situações que ocorrem consigo e/ou com o 

outro, conforme observado por Wainryb e Ford (1998): 

“A pessoa que deu o empurrão queria que a Amanda chorasse para que todo mundo achasse 

que ela estava fazendo algo errado, ou achar ela chorona.” (M.7anos) 

Carpendale e Chandler (1996) observam que desenvolver a capacidade de interpretar 

situações no meio da infância é contribuir para o desenvolvimento da capacidade de 

reconhecer que as pessoas podem agir de formas diferentes, baseadas por crenças 

diferentes. Assim, essas interpretações que as crianças apresentam sobre as situações 

deveriam ser exploradas pelos professores. 

Pensamos que novas pesquisas precisam ser realizadas no contexto brasileiro para 

aferirmos os resultados encontrados nas respostas das crianças especialmente a conteúdos 

como o dessa história, de domínio moral saliente. Porque as crianças dessa amostra 

demonstraram ter clareza do caráter prescritivo de domínio moral de que se tratava a 

história, mas ao emitirem explicações do porquê o protagonista estar errado ao empurrar 

seu colega, metade das crianças trazem para a sua justificativa, dimensões convencionais 

ao invés de genuinamente morais. Conforme Turiel (1983) as situações vivenciadas na 

escola tendem a ser vistas pelas crianças como de domínio convencional, mas a 

interferência inadequada do adulto seja ele professor ou pai, parece se mostrar como um 

fator que tem dificultado o desenvolvimento moral de crianças no contexto cultural 

brasileiro (Caetano, 2019). 

 

4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA HISTÓRIA 3 

 

A história 3 “Correr na rampa” apresenta uma dimensão prudencial das 

normatividades de convivência escolar. Foram 43 participantes que responderam “sim” à 

pergunta “Há uma regra sobre isso?”, conforme gráfico 07. 
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Gráfico 7: Comparativo entre respostas para “Há uma regra sobre isso?” da situação 3 “Correr na 

rampa” 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

Nesta situação, 20 participantes (32%) não identificaram que há uma regra que 

normatize o uso das rampas nas escolas e como veremos a seguir, apenas 15 (24%) de um 

total de 63 crianças apresentaram uma perspectiva condizente com domínio prevalente 

(prudencial). 

Mais uma vez evidenciamos que o trabalho com regras nas escolas, neste caso as de 

domínio prudencial, não tem sido desenvolvido de maneira intencional, privando as 

crianças de se sentirem pertencentes ao grupo e agentes, corresponsáveis pelo que ocorre 

ao seu redor e conscientes das razões das regras e de sua própria conduta (DeVries & Zan, 

1998).  

Vejamos os tipos de regras que as crianças apresentaram para esta situação. 

 

Tabela 10: Exemplos e número de respostas por tipos de perspectivas das regras da situação 3 “Correr 

na rampa” 

Exemplos Domínio  Definição Número 

“Não pode correr na rampa na frente 

dos outros, porque daí pode 

machucar alguém” / “Teria caso o 

chão fizesse barulho. O máximo que 

pode acontecer é ele tropeçar e se 

machucar ou machucar alguém” 

Moral 

 

 

Julgamento embasado 

nos sentimentos da 

pessoa 

 

 

 

 

3 
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“Nunca pode correr numa rampa” / 

“Não pode descer a rampa correndo, 

e há rampa corretas para subir e para 

descer” / “Devia ter uma plaquinha 

"não corra"” 

 

 

Convencional 

 

Preocupação com a 

expectativa social/ foco 

na norma social 

/Prevalência de ordem 

e organização / 

Obediência à 

autoridade 

 

 

32 

    

“Pode correr sim. Não é regra, mas 

pode correr se quiser e pode não 

correr, então acho que não tem. É 

uma decisão da própria pessoa” 

 

 

Pessoal Preocupação com o 

direito de escolhas 

pessoais 

 

 

Preocupação com a 

saúde física 

1 

“Se você correr, você pode se 

machucar muito feio, então a regra é 

que não pode correr rápido na 

rampa”/ “Também podia ter 

cartazes falando rampa perigosa, 

cuidado pra não escorregar se tiver 

correndo” / “Não correr se não ela 

pode escorregar, cair e se 

machucar” 

Prudencial 

 

 

 

15 

Sem exemplos 

 

 

Outro 

Respostas sem 

justificativas/ respostas 

que os participantes 

não sabiam responder 

12 

 
  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A quantidade de crianças que não apresentaram justificativa para a resposta (12) é 

quase idêntica à quantidade de crianças que percebe a dimensão prudencial da situação 

(15), sendo que mais uma vez as justificativas de dimensão convencional superam as 

demais.  

Crianças que justificaram sua desaprovação à atitude da personagem que corre na 

rampa, baseadas na possibilidade de haver um acidente, como: “ele vai cair”; “ele pode 

se machucar feio”, ilustraram o reconhecimento de um evento prototípico de domínio 

prudencial, apesar de que algumas crianças apresentaram justificativas morais (“se ele 

correr poderá machucar outra pessoa”) enquanto outras apresentaram justificativas 

convencionais (“se a regra nessa escola é não correr, ele não deve correr”). 

Isso evidencia aquilo que as pesquisas apontam, isto é, que há muitas situações 

multifacetadas, nas quais os indivíduos coordenam diferentes domínios, sobrepondo uns 

sobre os outros, considerando em seus julgamentos aspectos morais e não-morais 

(Smetana, 2013). 
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A seguir veremos com maior detalhamento de que forma essas respostas foram 

subcategorizadas, mas antes queremos trazer à reflexão que regras com dimensão 

prudencial, se consideradas pelos professores como regras importantes, deveriam ser 

justificadas para que as crianças também pudessem compreender suas razões, não só para 

poderem participar da construção de regras que evitem acidentes na rampa, por exemplo, 

mas para legitimá-las e serem autorreguladoras (DeVries & Zan, 1998). 

Justificativas como “Nunca pode correr numa rampa” ou “Não pode descer a rampa 

correndo, e há rampa corretas para subir e para descer”, revelam que as regras estão sendo 

impostas pelos adultos para as crianças de maneira arbitrária ou até mesmo coercitivas, 

sem que sejam observados e discutidos os princípios que as sustentam, que neste caso 

poderia ser a partir da socialização de um problema, por exemplo: “Algumas crianças têm 

se machucado ao descer da rampa na hora da saída. Por que será que isso está 

acontecendo? O que poderíamos fazer para garantir a segurança de todos?” 

Esse tipo de estratégia de intervenção salienta que as regras feitas pelas crianças são 

mais poderosas do que aquelas já prontas (DeVries & Zan, 1998). Lembrando que quando 

apontamos os princípios e valores que subsidiam as regras, as crianças têm a oportunidade 

de aprender a respeitar o princípio e o valor, e, consequentemente, as regras, não 

simplesmente a autoridade (Araújo, 1996; Caetano, 2013).  

Dentre as 63 amostras, 43 crianças (77%) responderam que “sim, há uma regra” sobre 

a situação da história 3: Correr na rampa e apresentaram regras que foram 

subcategorizadas conforme tabela 10. 

 

Tabela 11: Exemplos e número de respostas por tipos de perspectivas das regras da situação 3 “Correr 

na rampa apresentadas por crianças que identificam a presença de uma regra” 

Exemplos Domínio   Categoria Definição Número 

“Não pode correr na rampa na frente 

dos outros, porque daí pode machucar 

alguém” 

 

Moral 
Bem-estar/ 

convivência 

 

 

Referência a 

preocupação 

com bem-estar 

comum ou de 

convivência 

harmônica 

 

1 

“Não olhar pra baixo nem pra cima e 

nunca correr muito rápido e veloz”/ 

“Algumas escolas não podem correr nos 

corredores mas na regra também não 

pode correr. Não pode correr na 

rampona” / “Nunca pode correr numa 

rampa” 

 

Convencio

nal 

 

 

  Direta 

 

 

 

Relação direta; 

de dever; 

seguir uma 

regra. 

 

23 
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“Não correr pela rampa, igual correr e 

empurrar o amigo” 

 

 

Convencio

nal 
Direta com 

Consequência 

 

Relação de 

consequência 

do ato 

1 

“Não pode correr nas rampas. Só na ed. 

física, na hora do exercício”/ “Nas 

escolas tem várias regras sobre isso. 

Que não pode correr na rampa. A rampa 

só serve para mochilas ou para 

cadeirantes” 

 

 

Convencio

nal 

 

Ordem e 

organização 

 

 

Referência à 

prevalência de 

ordem e 

organização 

 

4 

“Porque lá na minha escola, sempre que 

a gente tá correndo, vem as inspetoras e 

ficam falando que não é pra gente 

correr, elas dão bronca. Não devia 

correr em lugares não planos” 

Convencio

nal 

Contingência à 

autoridade 

 

 

 

Obediência à 

autoridade 

 

 

1 

“É melhor tomar cuidado em descidas, 

subidas. Tem que tomar cuidado, 

mesmo que não pareça perigoso”/ “Não 

correr se não ela pode escorregar, cair e 

se machucar” 

Prudencial 

 

Preocupação 

com a saúde 

física 

 

 

 

13 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esses dados reforçam nossa percepção de que a regra (quando há ou quando é 

compreendida pela criança) de não correr nas rampas/escadas é colocada de forma 

arbitrária, imposta como um dever a ser cumprido, e não discutida com as crianças a partir 

do princípio que a sustenta, que poderia ser “evitar acidentes”; “evitar machucar a si 

mesmo” ou “evitar machucar outras pessoas”. 

Sem que haja a tomada de consciência da importância das regras, o processo de 

construção e reconstrução que deveria se repetir a cada novo conjunto de regras, conforme 

Piaget (1932/1994), fica comprometido. 

Ainda nessa história de dimensão prudencial, 20 crianças (32%) responderam que 

não há regra, porém, 8 (18%) delas apresentaram justificativas para esta resposta, que 

foram analisadas conforme a tabela 11. 

 

Tabela 12: Exemplos e número de respostas por tipos de perspectivas das regras da situação 3 “Correr 

na rampa apresentadas por crianças que não identificam a presença de uma regra” 

Exemplos Domínio   Categoria Definição Número 

“Não tem regra, desde que não 

machuque ninguém” 

 

 

Moral 

Bem-estar/ 

Convivência 

 

 

Referência a 

preocupação 

com bem-estar 

comum ou de 

convivência 

harmônica 

1 
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“Teria caso o chão fizesse barulho. o 

máximo que pode acontecer é ele 

tropeçar e se machucar ou machucar 

alguém” 

 

Moral 

 

Empática 

 

 

 

 

 

Referência a 

aspectos do 

sentimento da 

pessoa 

 

 

1 

“Depende, se pode correr não tem uma 

regra, se não pode então tem” / “No 

corredor da escola não pode correr” 

 

Convencio

nal 

 

 

 

Direta   

 

 

Relação direta; 

de dever; 

seguir uma 

regra. 

 

3 

“Pode correr sim. Não é regra, mas pode 

correr se quiser e pode não correr, então 

acho que não tem. É uma decisão da 

própria pessoa” 

Pessoal 

 

Preocupação 

com o direito 

de escolhas 

pessoais 

 

1 

“Não sei, mas eles deveriam ter uma 

aviso lá na escola pra tomar cuidado pra 

não correr e se machucar” / “Melhor não 

ir correndo pra não se machucar mas se 

ela quiser ela pode ir sabendo que pode 

se machucar. É uma consciência que a 

pessoa tem que ter” 

Prudencia

l 

 

Preocupação 

com a saúde 

física 

 

 

2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Algumas respostas são intrigantes e nos fazem refletir mais uma vez sobre a 

abordagem que é feita nas escolas com relação às regras. Respostas como a que 

destacamos a seguir, revelam a tendência à obediência cega: “Depende, se pode correr 

não tem uma regra, se não pode então tem.” (I., 10). 

Essas respostas revelam o que Göckeritz; Schmidt & Tomasello (2014) mencionaram 

em suas pesquisas que as crianças parecem se conformar com as regras emitidas por 

adultos, entendendo-as como um desejo pessoal da autoridade, não compreendendo de 

fato a importância delas para a convivência em uma sociedade. 

Por outro lado, as crianças apresentam boas soluções:“Não sei, mas eles deveriam ter 

uma aviso lá na escola pra tomar cuidado pra não correr e se machucar”. As crianças 

mostram que pensam sobre todas essas questões: “Melhor não ir correndo pra não se 

machucar, mas se ela quiser ela pode ir sabendo que pode se machucar. É uma consciência 

que a pessoa tem que ter” e que, se os adultos de fato, abrissem oportunidades para ao 

menos ouvi-las, muitas coisas poderiam ser diferentes na escola. 

Julgamentos das crianças 

O gráfico 08 ilustra a proporção entre “Certo/ Errado/ Nem certo nem errado” quando 

perguntado “Você acha certo ou errado o que aconteceu?” 
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Gráfico 8: Comparativo entre respostas para “Você acha certo ou errado o que aconteceu?” da situação 

3 “Correr na rampa” 

 

   Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

O gráfico 09 ilustra a proporção dos domínios identificados nas justificativas 

apresentadas pelas crianças na história 3 “Correr na rampa” quando perguntado “Por 

quê?”. 

 

Gráfico 9: Comparativo entre respostas para “Por quê?” da situação 3 “Correr na rampa” 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

 

A importância da apresentação do gráfico anterior se sustenta na observação de como 

o simples ato de correr na rampa é multifacetado no julgamento das crianças. Pensamos 
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que esse achado seja muito importante, pois, considerá-lo auxiliaria os professores em 

um importante e fértil exercício para a escola: a troca de pontos de vista (Piaget, 

1932/1998), bem como para auxiliar os alunos a lidarem com as controvérsias (Nucci, 

2000). 

Apresentaremos a seguir exemplos de justificativas para cada um dos domínios 

identificados nas respostas das crianças para esta história que traz uma dimensão 

prudencial das normatividades (correr na rampa pode ser perigoso para a saúde). 

 

Tabela 13: Exemplos e número de respostas por tipos de justificativas para julgamento da situação 3 

“Correr na rampa” 

Exemplos Domínio  Definição Número 

“Ele pode machucar pessoas que estavam 

subindo” / “Porque Davi tá descendo a rampa 

em alta velocidade, às vezes você não 

consegue frear. Pode trombar em alguém ou 

cair” / “Porque ele não devia ter corrido 

porque ele podia ter se machucado ou 

machucado alguém” 

 

Moral 

Coloca-se no lugar do 

outro, legítima 

sentimento/ 

Justificativa 

preocupada com o 

dano causado no outro 

 

 

 

9 

“Porque não tem uma regra, ele não sabia do 

perigo que tinha, sabe?” / “Porque não pode 

correr na rampa” / “Porque ele tava correndo e 

tinha uma placa avisando pra não correr” / “Ele 

está sendo muito levado e não ensinaram ele 

que não podia correr” “Ela está na escola né? 

Se ela cair os prof./diretor podem levar a culpa, 

e ela pode se prejudicar também” 

 

 

Convenciona

l 

Relação direta; de 

dever; seguir uma 

regra/ 

Expectativa/compromi

sso social/ Obediência 

à autoridade/ Relação 

de consequência do 

ato/ Dever da 

autoridade 

 

18 

“Ela podia correr se ela quisesse” / “Não acho 

errado porque a pessoa pode correr” / 

“Normal, pode estar atrasada ou animada” 

Pessoal Justificativa baseada 

no direito de escolha 

pessoal 

7 

“Porque pode cair se correr muito rápido” / 

“Ele tem que tomar mais cuidado. Pode 

acontecer algo sério” / “Porque é uma rampa, 

se você tiver correndo você se ferra, não tem 

como parar! Vai bater! Acabou, não tem outra 

chance” 

 

Prudencial 

 

 

 

 

Justificativas com 

preocupação com a 

saúde física e 

psicológica 

 

 

23 

“Não é algo que ela tenha que fazer nem algo 

que ela não tenha que fazer” / “Nenhum dos 

dois porque ela não fez nada de certo, nem 

nada de errado” / “Porque também na minha 

escola quando bate o sinal os meninos descem 

correndo, então acho nem certo e nem errado” 

Outros 
Respostas sem 

justificativa para a 

situação 

 

 

6 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Apesar da quantidade de respostas de justificativa prudencial ser maior quando 

comparada um por um com as demais, nos chama a atenção que se somarmos a 

quantidade de crianças que não apresentam justificativa (6) com pessoal (7) e com 

convencional (18), o total supera as demais respostas, mesmo se unirmos as respostas 

prudenciais (23) com as respostas de dimensão moral (9), revelando mais uma vez que as 

crianças pensam sobre as diferentes situações vivenciadas, e que seus julgamentos sobre 

a ação de correr na rampa revelam que sabem que é errado fazê-lo, ainda que o porquê é 

errado, não esteja totalmente claro para todas as crianças. 

As respostas que aprovam a atitude da personagem que corre na rampa, com a 

justificativa de que esta é uma escolha pessoal, demonstraram ainda que para situações 

em que o dano é ambíguo, as crianças nem sempre são capazes de coordenar domínios 

(Nucci & Turiel, 2009).  

  

4.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA HISTÓRIA 4 

 

A história 4 “Escolha do lugar” apresenta uma dimensão pessoal das normatividades 

de convivência escolar. Foram 28 participantes (44%), ou seja, a minoria, que 

responderam “sim” à pergunta “há uma regra sobre isso?”, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 10: Comparativo entre respostas para “Há uma regra sobre isso?” da situação 4 “Escolha do 

lugar” 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

Esse resultado leva a crer que o direito à escolha na escola parece ser algo pouco 

trabalhado, pelo menos para a nossa amostra. É reconhecida pela literatura, a importância 

do escolher, para a construção da agência e identidade da criança (DeVries & Zan, 1998), 



 

85 

 

além do fato que as crianças que têm direito às escolhas, mostram-se como crianças que 

garantem maior direito aos outros também (Nucci, 2013). 

Com relação aos tipos de regras que as crianças apresentaram, segue: 

 

Tabela 14: Exemplos e número de respostas por tipos de perspectivas das regras da situação 4 “Escolha 

do lugar” 

Exemplos Domínio  Definição Número 

“Amizade não é uma regra. É só 

amizade” 

 

 

 

 

 

Moral Coloca-se no lugar do 

outro, legítima 

sentimento/ 

Justificativa 

preocupada com o 

dano causado no outro 

 

1 

“Cada um sentar no seu lugar” / “Se 

a professora disse que é ela quem 

escolhe o lugar... a regra é que a 

professora quem escolhe com quem 

vai sentar” / “Não trocar de lugar se a 

professora quem escolhe” 

 

Convencional 

Preocupação com a 

expectativa social/ foco 

na norma social 

/Prevalência de ordem 

e organização / 

Obediência à 

autoridade 

28 

    

“Deixar os alunos escolherem onde 

sentar”/ “A professora deveria 

deixar os alunos escolherem  uma 

vez” / “Ela também tem o direito de 

sentar com a amiga dela” 

 

 

Pessoal Preocupação com o 

direito de escolhas 

pessoais 

 

 

 

 

 

8 

“Não sei” 

 

 

Outro 

Respostas sem 

justificativas/ respostas 

que os participantes 

não sabiam responder 

26 

 
  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observa-se que a quantidade de crianças que entende o valor do direito à escolha, 

ainda que não sempre, mas em algumas situações, ou que sugerem um comum acordo, é 

baixo (8 participantes). 

Esses dados revelaram que as regras têm sido impostas de maneira arbitrária “É a 

professora quem escolhe”; como um dever a ser cumprido, e não discutidas com as 

crianças a partir de um princípio que as sustente; ou abrindo espaço para que as crianças 

reflitam sobre o problema (se é que ele existe em decorrência dos lugares que as crianças 

ocupam na sala de aula) e então participem da sua solução. 



 

86 

 

Essa obediência observada nas respostas indicam o tipo de relação experienciada 

pelas crianças na escola, ou seja, o respeito unilateral, indicando que a heteronomia ainda 

prevalece como forma de moralidade entre as crianças (Caetano, 2021). 

As regras apresentadas pelas 43 crianças (44%) que responderam que “sim, há uma 

regra” foram sub categorizadas conforme tabela 14: 

 

Tabela 15: Exemplos e número de respostas por tipos de perspectivas das regras da situação 4 “ Escolha 

do lugar apresentadas por crianças que identificam a presença de uma regra” 

Exemplos Domínio   Categoria Definição Número 

“Não pode escolher o lugar”/ “Cada um 

senta no seu lugar” 

 

Convencio

nal 

 

 

  Direta 

 

 

 

Relação direta; 

de dever; 

seguir uma 

regra. 

 

5 

“Acho que a professora separou eles 

por motivo de distração. Quando Enzo 

senta com amigo ele fica conversando” 

/ “Como a professora que escolhe o 

lugar, ela escolhe pra não ter bagunça”  

 

 

Convencio

nal 
Direta com 

Consequência 

 

Relação de 

consequência 

do ato 

2 

“Não pode trocar de lugar porque 

sempre tem um motivo para ficar 

naquele lugar” 

 

 

Convencio

nal 

 

Ordem e 

organização 

 

 

Referência à 

prevalência de 

ordem e 

organização 

 

1 

“A professora decide onde os alunos 

devem sentar, e eles devem obedecer”/ 

“A profa. vai ficar muito brava porque 

ela escolheu o lugar dele, então ele não 

pode trocar” / “Não pode trocar de lugar 

quando a professora fala que ela é quem 

escolhe. E também não existe amigo, 

não existe criança que manda. É só pai 

e mãe que manda, e tio, e vô e bisavó” 

 

Convencio

nal 

Contingência à 

autoridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obediência à 

autoridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

“Deixar os alunos escolherem onde 

sentar”/ “A professora deveria deixar 

escolher onde fica e trocar se tiver 

conversando” / “Ela poderia ter falado 

pra profa e a profa falado assim: ‘você 

pode, mas se fizer bagunça eu vou 

trocar de lugar” 

Pessoal 

 

Preocupação 

com o direito 

de escolhas 

pessoais 

 

 

 

5 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O grande número de crianças que apresentam regras convencionais de 

contingência à autoridade é preocupante, uma vez que enquanto a regra for dada como 

algo pronto e qualquer ato que contrarie a regra continua sendo percebido como “errado”, 

sabemos que o que está sendo favorecido é a obediência cega e não a autonomia moral 

(Piaget, 1932/1994). Ainda nessa história de dimensão pessoal, 35 crianças (56%) 
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responderam que não há regra, sendo que 9 delas apresentaram justificativas para esta 

resposta, que foram analisadas conforme a tabela 15. 

 

Tabela 16: Exemplos e número de respostas por tipos de perspectivas das regras da situação 4  “Escolha 

do lugar apresentadas por crianças que não identificam a presença de uma regra” 

Exemplos Domínio   Categoria Definição Número 

“Amizade não é uma regra. É só 

amizade” 

 

 

 

Moral 
Empática 

 

 

 

Referência a 

aspectos do 

sentimento da 

pessoa 

 

1 

“Acho que a única regra é que não 

deveríamos mudar de lugar depois do 

recreio”/ “Acho que ele podia sentar 

perto do amigo porque ele gostava, e a 

amiga deixou” 

 

Convencio

nal 

 

 

 

Direta 

 

   

 

 

 

Relação direta; 

de dever; 

seguir uma 

regra. 

 

2 

“Tem, ao mesmo tempo que não tem. A 

regra é por ordem de tamanho. Na 

minha escola a gente escolhe o lugar. 

Mas às vezes a prof. troca de lugar por 

causa da altura das crianças” 

 

Convencio

nal 

Ordem e 

organização 

 

 

 

 

Referência à 

prevalência de 

ordem e 

organização 

 

1 

“Não tem regra, mas quando a 

professora fala a gente tem que 

obedecer quando ela tá na sala”/ “Não 

sei. Eu acho que nessa escola é 

obrigado a professora escolher, mas eu 

ia pedir pra escola mudar de opinião” 

 

Convencio

nal 

Contingência à 

autoridade 

 

 

 

 

 

Obediência à 

autoridade 

 

 

 

 

 

2 

“A professora deveria deixar os alunos 

escolherem  uma vez” / “Acho que não 

devia ter regra, os alunos deveriam 

escolher onde querem se sentar e só 

devia arrumar uma regra se algum 

grupinho ficar causando na aula ou 

quando precisa separar algum grupo”  

Pessoal 

 

Preocupação 

com o direito 

de escolhas 

pessoais 

 

3 

“Não sei” 

 

Outros 
  

Respostas sem 

justificativa 

para a situação 

 

26 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observa-se, a partir de alguns comentários, que as crianças buscam compreender o 

sentido das regras, às vezes até entender os motivos da professora, como por exemplo: 

“Às vezes a professora troca de lugar por causa da altura das crianças”, mas que nem 

sempre conseguem encontrar razões para regras como esta que as privam de escolher ou 

de mudar o lugar, nas palavras de M., 7 anos, a dimensão afetiva aparece com bastante 

ênfase: “Amizade não é uma regra. É só amizade”. 

Essas respostas revelaram que as crianças querem compreender o funcionamento das 
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relações, das regras e que se preocupam com a dimensão da justiça. Estão atentas às 

atitudes dos adultos e pensam sobre suas ações, e são capazes de distinguir situações que 

são de domínio pessoal, de outras situações, identificando que deveriam ter o direito de 

escolher sentar-se ao lado do amigo (domínio pessoal), mas a professora não deixa 

(domínio convencional) (Smetana, 2013). 

Com relação às perguntas “Você acha certo ou errado o que aconteceu?” e “Por 

quê?”, 22% das crianças acham certo, 17% das crianças não acham nem certo e nem 

errado e 60% acham errado. 

Na literatura as crianças julgam as questões pessoais como nem certas e nem erradas 

(Nucci, 1981; Nucci & Weber, 1995), mas aqui, a maioria julgou como errado. 

Interessante destacar que o “errado” apontado na maioria das respostas, como se vê a 

seguir, é a criança que troca de lugar, sendo que poucos apontam como “errado” a 

imposição do lugar ou a falta de oportunidade de escolher em alguns momentos o lugar 

onde se vai sentar na sala de aula.  

Com relação ao resultado para as justificativas apresentadas pelas crianças a 

proporção dos domínios identificados nas justificativas apresentadas pelas crianças na 

história: “Escolha do lugar” quando perguntado “Por quê?” é de 30% para justificativas 

de domínio pessoal, 5% de justificativas de domínio moral e 65% de domínio 

convencional. 

Esses dados mostram a necessidade de que o trabalho de desenvolvimento moral nas 

escolas leve em consideração as especificidades dos diferentes domínios inerentes a cada 

tipo de situação, bem como, que a escola utilize as situações corriqueiras do dia a dia 

como terreno fértil para promover oportunidades às crianças de tomarem decisões e 

pensarem sobre os conflitos que vivenciam (Nucci, 2000).  

Quando se observam os exemplos de justificativas para cada um dos domínios 

identificados nas respostas das crianças para esta história que traz uma dimensão pessoal 

das normatividades (participação nas escolhas pessoais), é possível verificar o raciocínio 

delas sobre a situação, a sua capacidade de articular diferentes pontos de vista. 

Julgamentos das crianças 

O gráfico 11 ilustra a proporção entre “Certo/ Errado/ Nem certo nem errado” quando 

perguntado “Você acha certo ou errado o que aconteceu?” 
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Gráfico 11: Comparativo entre respostas para “Você acha certo ou errado o que aconteceu?” da situação 

4 “Escolha do lugar” 

 

 Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Na literatura as crianças julgam as questões pessoais como nem certas e nem erradas 

(Nucci, 1981; Nucci; Weber, 1995), mas aqui, a maioria (60%) julga como errado, e a 

minoria, apenas 11 sujeitos (18%), julgaram como “nem certo nem errado”. Este dado 

revela que as crianças desta amostra não percebem a dimensão da escolha pessoal nessa 

situação. 

Confirmando essa percepção, temos no gráfico 3 a ilustração da proporção dos 

domínios identificados nas justificativas apresentadas pelas crianças na história 4: 

“Escolha do lugar” quando perguntado “Por quê?” onde veremos que, diferente do que 

apontam as pesquisas, a maior parte das justificativas não são coerentes com o domínio 

pessoal. 

Gráfico 12: Comparativo entre respostas para “Por quê?” da situação 4 “Escolha do lugar” 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 
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A escolha do lugar na sala de aula é, portanto, entendida pelas crianças não como 

uma escolha pessoal, mas sim uma decisão da autoridade em que cabe a elas obedecer. 

Dados que escancaram que nas salas de aula o bem é definido pela obediência e a energia 

das crianças é contida (DeVries & Zan, 1998). 

Essas regras externas não favorecem a construção da consciência moral e não 

permitem que o sujeito compreenda as regras como parte de um sistema de relações 

interpessoais uma vez que seus próprios interesses sejam levados em consideração, 

portanto sem que a reciprocidade seja notada (Araújo 1996). 

Apresentaremos a seguir exemplos de justificativas para cada um dos domínios 

identificados nas respostas das crianças para esta história que traz uma dimensão pessoal 

das normatividades (participação nas escolhas pessoais). 

 

Tabela 17: Exemplos e número de respostas por tipos de justificativas para julgamento da situação 4 

“Escolha do lugar” 

Exemplos Domínio  Definição Número 

“Ontem eu também sentei com a minha 

melhor amiga. Da dó, às vezes ela quer muito 

sentar com a melhor amiga e não pode 

porque a professora escolhe, aí ela fica triste 

e não quer fazer lição”/ “Porque a Lucia tá 

errada de trocar com a amiga dela, não é justo 

com a Paula trocar com ela” / “Dependendo é 

certo (sentar longe) porque se ela e a amiga 

dela estavam atrapalhando estaria certo, mas 

senão tá errado porque elas são amigas e 

conseguem sentar perto” 

 

Moral Coloca-se no lugar do 

outro, legítima 

sentimento/ 

Justificativa 

preocupada com o 

dano causado no outro 

 

 

 

3 

“Porque o Enzo não podia ter escolhido o lugar 

pra sentar com o amigo.” / “Como não tem 

uma regra, eu acho certo”/ “Não pode 

desobedecer a professora, Deus não gosta “/ 

“Errado porque a Lúcia deveria falar com a 

professora e não com o amigo” / “A professora 

vai descobrir e mandar pra diretoria” / “Porque 

se a professora pôs você pra sentar longe, não é 

pra você trocar de lugar” / “Porque a professora 

que fez essa regra que ela escolhia o lugar e aí 

eles que escolheram” 

 

Convenciona

l 

Relação direta; de 

dever; seguir uma 

regra/ 

Expectativa/compromi

sso social/ Obediência 

à autoridade/ Relação 

de consequência do 

ato/ Dever da 

autoridade 

 

 

41 

“As pessoas gostam das coisas, deixa as 

pessoas escolherem. Por que a professora 

escolhe?” / “Ele nunca sentou do lado do 

amigo e não pode escolher” 

Pessoal Justificativa baseada 

no direito de escolha 

pessoal 

19 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Apesar da justificativa convencional ser a prevalente, observamos justificativas 

no domínio pessoal, nas quais as crianças mencionam o direito de escolha. Nessas 

respostas, apesar de respeitarem a convencionalidade da situação (professora é quem 

escolhe o lugar nessa escola), as crianças propõem um acordo, destacam que a 

convencionalidade pode ser um acordo mútuo. Seguem alguns exemplos: 

“Achei errado o jeito que organiza os alunos e também acho errado a atitude dela de trocar o 

lugar, ter uma atitude de desobedecer, eles deviam ter conversado e pedido pra trocar.” (J., 

10). 

“Porque a professora tinha falado e já tinha escolhido o lugar e se ela escolheu ela tem que 

sentar e esperar um dia que a professora escolha ela pra sentar perto da amiga dela.” (N., 10). 

“Ele não tá fazendo certo porque ele tinha que ficar onde a professora mandou. Não tá 

obedecendo a ordem da professora e a professora também está errada porque não deixa ele 

escolher o lugar” (J.P., 10). 

“Porque a professora que escolhe, então já está errado ele mudar de lugar. Aí ele tem que 

fazer as coisas certas, mas é certo ele querer. Não tem problema ele querer ficar com o amigo, 

mas é errado ele trocar” (V., 7) 

 

Por outro lado, também foi possível observar perspectivas convencionais em 

respostas que prevalecia o domínio pessoal, ou seja, respostas em que a saliência maior 

está na escolha pessoal, mas que a criança retoma e legitima o papel da autoridade.  

“Acho um pouquinho errado porque a professora que escolhia o lugar de sentar. Eu acho 

errado porque ela também tem o direito de se sentar com a amiga” (A., 7). 

“Porque o Enzo quer sentar com o melhor amigo dele. E estaria errado porque a professora 

deveria decidir o lugar” (M., 7). 

“Porque ela queria sentar com a melhor amiga e a professora falava que não podia; tipo assim, 

médio” (M., 7). 

“Porque ela tava querendo só ficar com a amiga dela, por meia aula. Mas ela tá meio errada 

porque é a professora quem escolhe o lugar” (N., 10). 

 

Tais considerações conflitantes são justificadas por se tratar de uma situação 

multifacetada, na qual as crianças precisam coordenar diferentes perspectivas. Turiel 

denominou esse processo de racionalizar diferentes domínios separados e como eles se 

relacionam entre si, para então tomar uma decisão de processo de coordenação (Turiel, 

2008; Turiel, 2015; Turiel & Gingo, 2017). 

 Essas respostas revelam que apesar de entenderem que é preciso obedecer uma 

decisão da autoridade, as crianças tendem a cumprir essas normas não com boa vontade. 

Como observado por Smetana e Jambon (2017), as crianças muitas vezes obedecem a 
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autoridade, mas não adotam ou compartilham seu ponto de vista e têm dificuldade de 

entender por que proíbem atos considerados pessoais. 

O desenvolvimento do domínio pessoal nas crianças, segundo pesquisas do TDS, se 

dá nas interações sociais, na medida em que elas reivindicam participação ou têm a 

oportunidade de negociar (Nucci & Ilten-Gee, 2021). Poder escolher, ter as preferências 

respeitados, enfim ter espaços de manutenção de um senso de agência e individualidade 

ao longo do seu desenvolvimento, é uma condição necessária ao bom desenvolvimento 

da criança e do adolescente e pode ser garantido através de um crescente de oportunidades 

que ela vivencie de exercer controle sobre as suas ações (Nucci, 1996; Nucci & Smetana, 

1996; Nucci, 1981).  

Todavia, as respostas dessa amostra de crianças revelaram que nem sempre as escolas 

garantem a participação e o espaço para o desenvolvimento da agência e individualidade 

da criança. As respostas das crianças revelaram que elas legitimam a autoridade, mesmo 

em situações de domínio pessoal, aceitando que “quem manda é a professora”. 

A importância do domínio pessoal no desenvolvimento moral das crianças e dos 

adolescentes está atrelada à construção da identidade e à possibilidade das reivindicações 

individuais para com a liberdade, sendo que estudos revelam que, quanto mais a criança 

tem respeitadas as suas escolhas e decisões de domínio pessoal, maiores chances de 

respeitar os direitos dos outros (Nucci, 1996, Nucci, 2013). 

As pesquisas revelam que uma pessoa só vai ser capaz de operar de forma madura 

questões de domínios convencionais e morais se ela possui um sentido razoável do 

domínio pessoal, logo, não se deve ignorar o domínio pessoal em programas de educação 

moral (Nucci & Ilten-Gee, 2021).  

Em outras palavras, ao considerar a importância do domínio pessoal para o 

desenvolvimento moral das crianças, para a construção da identidade e para a capacidade 

de respeitar os direitos dos outros (Nucci, 1996; Nucci, 2013), é favorável que a escola 

oportunize o exercício das escolhas, das preferências. Assim, as crianças vão construindo 

a noção de direito pessoal e, depois, de direito dos outros, uma vez que as experiências 

de escolhas pessoais promovem o desenvolvimento das noções morais (Nucci, 2001; 

Nucci & Iten, 2021). 
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4.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO DAS ASSOCIAÇÕES ENTRE AS 

VARIÁVEIS 

 

Foram realizados testes de qui-quadrado de independência, com o objetivo de 

investigar se havia associação entre ano escolar (1º ano e 5º ano) e o julgamento das 

possíveis regras das histórias (dúvida: convencional e outro; empurrão: moral e 

convencional; correr: convencional e prudencial; lugar: convencional, pessoal e outro)  e 

da ação relatada em cada história (dúvida: moral, convencional e pessoal; empurrão: 

moral, convencional e outro; correr: moral, convencional, pessoal, prudencial e outro; 

lugar: convencional e pessoal). Não foi encontrada associação significativa entre o ano 

escolar e o julgamento das regras da história dúvida (N = 56, χ2(1) = 0,054, p = 0.817), 

empurrão (N = 49, χ2(1) = 2,251, p = 0.134), correr (N = 47, χ2(1) = 0,152, p = 0.696) e 

lugar (N = 62, χ2(2) = 1,258, p = 0.533) e no julgamento da ação da história dúvida (N = 

59, χ2(2) = 0,125, p = 0.939), empurrar (N = 62, χ2(2) = 0,707, p = 0.702), correr (N = 63, 

χ2(4) = 4,247, p = 0.374) e lugar (N = 60, χ2(1) = 3,774, p = 0.052). 

Assim como observado na pesquisa de Nucci e Iten (2021), observamos nesta 

pesquisa que as crianças do 5º ano (10 e 11 anos), tendem a valorizar as convenções como 

uma forma de manter a ordem social, entendem inclusive as questões de ordem pessoal 

ou prudencial como convencional “Precisa fazer o que a professora diz”; “Se mudar de 

lugar vai virar bagunça”.  

No entanto, não identificamos uma quantidade significativa de respostas que 

demonstram maior transgressão às normas em crianças do 2º ano do que nas crianças do 

5º ano, como observado por Nucci e Iten (2021). 

Foram realizados ainda, testes de qui-quadrado de independência para verificar a 

associação entre sexo (masculino e feminino) e o julgamento das possíveis regras das 

histórias (dúvida: convencional e outro; empurrão: moral e convencional; correr: 

convencional e prudencial; lugar: Convencional, pessoal e outro) e da julgamento da ação 

relatada em cada história (dúvida: moral, convencional e pessoal; empurrão: moral, 

convencional e outro; correr: moral, convencional, pessoal, prudencial e outro; lugar: 

convencional e pessoal). Não foi encontrada associação significativa entre o sexo e o 

julgamento das regras da história dúvida (N = 63, χ2(3) = 6,81, p = 0,078), empurrão (N 

= 63, χ2(3) = 2,22, p = 0,528), correr (N = 63, χ2(4) = 5,25, p = 0,262) e lugar (N = 63, 

χ2(3) = 3,31, p = 0,346) e no julgamento da ação da história dúvida (N = 63, χ2(3) = 3,24, 
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p = 0,356), empurrar (N = 63, χ2(3) = 4,99, p = 0,173), correr (N = 63, χ2(4) = 6,17, p = 

0,187) e lugar (N = 63, χ2(2) = 4,41, p = 0,110). 

Poucas diferenças do sexo emergiram na pesquisa da TDS, meninos e meninas 

não parecem diferir sistematicamente nas suas capacidades de aplicarem critérios morais 

às situações ou ao usarem o raciocínio moral, mas essa questão das diferenças de sexo no 

desenvolvimento moral tem sido muito controvérsia. Gilligan (1982) defende que a 

moralidade dos meninos é orientada às regras, à justiça, enquanto a moral das meninas é 

estruturada pelo cuidado, pela responsabilidade e pela necessidade de evitar danos. Turiel 

(2002) chamou a atenção para a forma como as desigualdades na distribuição de poderes, 

recursos na família e papéis sociais podem influenciar a compreensão moral das crianças. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações finais serão divididas em quatro partes: contribuições relevantes e 

limites observados nesta pesquisa, sugestões de pesquisas futuras e as implicações 

pedagógicas a partir do que foi analisado. 

 

5.1. CONTRIBUIÇÕES RELEVANTES 

 

Nossas intenções com a presente pesquisa foi caracterizar os julgamentos das 

crianças sobre situações em que há quebra de normatividade de convivência na escola. 

Além disso, por utilizarmos a discussão da TDS com perspectivas teóricas de 

desenvolvimento moral e educação moral tradicionalmente utilizadas e reconhecidas no 

Brasil, pudemos contribuir para a ampliação dos estudos da TDS em nosso território, uma 

vez que já é uma perspectiva teórica de psicologia do desenvolvimento moral amplamente 

reconhecida internacionalmente.  

Ao construirmos um instrumento testado em piloto, avaliado por juízes e adequado 

às capacidades das crianças de 7 a 10 anos, abrimos espaço para que outras pesquisas 

sejam feitas utilizando o mesmo instrumento. Além disso, ao optarmos por situações do 

cotidiano escolar, oportunizamos a escuta dessas crianças, já que o conteúdo das histórias 

funcionou como disparadores para que pudessem expor suas percepções acerca da 
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realidade e seus julgamentos sobre normatividades e quebra de normatividades, assuntos 

ainda pouco abordados nas pesquisas relacionadas ao tema da Moral. 

Somado ao instrumento, entendemos que pudemos contribuir com o diálogo entre a 

Psicologia e a Pedagogia; e entre os estudos contemporâneos da moralidade 

(especialmente a TDS) com os estudos de Piaget que fundamentaram a análise dos 

resultados desta pesquisa. Esse diálogo permite a ampliação do que conhecemos sobre o 

desenvolvimento infantil, o papel das normatividades para o desenvolvimento da 

autonomia moral, as interações sociais e as intervenções dos adultos que considerem os 

domínios moral, convencional, pessoal e prudencial. 

Esperamos que os dados dessa pesquisa ampliem os estudos e debates sobre como as 

regras – e a quebra delas – são trabalhadas nas escolas. Que as percepções e os 

julgamentos das crianças, analisadas sob a TDS, provoquem a tomada de consciência de 

adultos responsáveis por sua educação formal, acerca de atitudes que estão enraizadas na 

escola e que precisam ser substituídas por outras se desejamos contribuir com o 

desenvolvimento moral dessas crianças, com a conquista da autonomia moral. 

Entendemos que esta pesquisa é relevante especialmente para o Programa de 

Psicologia Escolar e de Desenvolvimento Humano (PSA) e cumprem com os objetivos 

propostos para o programa elencados pelo Instituto de Psicologia da USP no que diz 

respeito a desenvolver conhecimento no campo da Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento Humano que leve à reflexão e transformação da prática em favor da 

elaboração de políticas públicas que promovam a educação de qualidade e o 

desenvolvimento pleno das crianças. 

Os resultados proporcionaram diálogo com outros pesquisadores que investigam as 

relações interpessoais na escola, o comportamento e entendimento das crianças frente às 

normatividades; a atuação dos professores e o juízo moral das crianças, apresentando a 

perspectiva da criança, sua compreensão sobre as normatividades e seu julgamento, 

defendendo uma vez mais a importância de uma convivência escolar sustentada no 

respeito, no diálogo e na escuta. 

Constatamos, pelos dados da pesquisa, que as crianças pensam sobre as regras e 

buscam compreender a coerência delas e buscam por justiça nas ações dos adultos. 

Confirmamos que as crianças julgam distintamente as situações do cotidiano de acordo 

com os domínios moral, convencional, pessoal e prudencial, percebem os critérios 

característicos de cada domínio. Identificamos que o domínio convencional sobressai 

sobre aos demais e que a escola tem lidado com situações de domínio moral, 
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convencional, prudencial e pessoal de maneira muito semelhante, prevalentemente com 

argumentos convencionais que reforçam o respeito unilateral e a obediência à autoridade. 

 

5.2. LIMITES DA PESQUISA 

 

Devido a todas as dificuldades decorrentes da pandemia, como, por exemplo, o 

cancelamento das aulas presenciais e a inatividade das bibliotecas, apontamos como 

primeiro limite desta pesquisa a ausência de revisão sistemática de literatura nacional, 

embora possamos observar que muitas pesquisas nacionais e internacionais compõem o 

referencial bibliográfico e que foi feita a revisão narrativa. 

Consideramos também que o número de sujeitos desta pesquisa foi reduzido e merece 

ser ampliado e repetido em mais escolas, especialmente nas públicas que aqui aparecem 

em quantidade bem inferior às particulares, assim poderíamos obter uma análise social 

mais ampla e estabelecer comparações consistentes. 

Com a suspensão das aulas presenciais, em decorrência da pandemia, o instrumento 

precisou ser adaptado para uma coleta virtual, este é um dos motivos pelos quais a coleta 

de dados de alunos de escola pública foi reduzida.  

 

5.3. PESQUISAS FUTURAS  

 

Pesquisas futuras poderiam replicar as histórias com professores, a fim de estabelecer 

comparações entre as percepções dos alunos com as dos professores.  

Ampliar sujeitos e replicar para outras faixas etárias também ofereceria novas 

possibilidades de comparações e análise do desenvolvimento moral. 

Pesquisas futuras poderiam ainda investigar se as suposições ou crenças 

informacionais influenciam a maneira como as crianças julgam as histórias, já que essas 

crenças apareceram em diversas respostas. 

Ainda que não fosse o objetivo da presente pesquisa, quando da coleta de dados, as 

crianças participantes responderam a uma segunda parte de cada uma das histórias. Nessa 

segunda parte, era apresentado para as crianças estratégias coercitivas de intervenção da 

professora e a seguir perguntava-se para elas os seus julgamentos sobre tais intervenções. 

Logo, uma possibilidade de nova pesquisa é analisar esses dados investigando o quão 
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justa ou injusta na percepção das crianças são as intervenções coercitivas realizadas pelas 

professoras hipotéticas. 

5.4 IMPLICAÇÕES PARA EDUCAÇÃO MORAL 

 

O pensamento e o entendimento sociomoral passam por transformações ao longo do 

desenvolvimento humano que é motivado pelos vínculos socioafetivos e as interações 

sociais. Crianças têm condições de diferenciar domínios, conceitos, regras, mas o mundo 

social é muito complexo, o desenvolvimento delas se dá a partir das experiências sociais.  

A vida escolar é considerada um tempo e espaço propício para seu desenvolvimento 

moral, uma vez que a convivência escolar implica em negociações de desejos e 

necessidades com o outro o tempo todo (Nucci & Ilten, 2021).  

Compreender como as crianças percebem e como julgam as quebras de 

normatividade na escola nos leva a intervir de maneira mais assertiva e coerente com um 

ambiente sociomoral que se deseja instaurar na escola, entendendo que tal ambiente 

promove seu desenvolvimento moral, social, afetivo e intelectual. 

Os achados dessa pesquisa, alguns deles considerados como denúncias das crianças 

sobre o que ocorre no cotidiano escolar, permitem a tomada de consciência de como as 

crianças percebem e reagem, por exemplo, às quebras de normatividade nas escolas. 

Algumas implicações pedagógicas decorrentes da pesquisa já foram discutidas no 

decorrer da apresentação dos resultados e acrescentaremos a seguir novas ideias para 

serem discutidas junto aos educadores.   

Como vimos nessa pesquisa, nem toda normatividade de convivência escolar é 

moral. Ao tomar essa consciência e identificar qual o domínio prevalente, a forma como 

trabalhar a regra estará mais coerente com a intervenção mediante sua quebra. É essa 

coerência na ação dos adultos que irão contribuir com o desenvolvimento da noção de 

justiça das crianças, da capacidade delas de legitimar as regras e de gradativamente 

construir a autonomia. Para além dessa perspectiva, vale destacar que crianças e 

adolescentes esperam que a escola tenha regras, assim como esperam por atitudes 

consistentes dos professores (Nucci & Ilten, 2021). 

Estabelecer um clima de justiça, de confiança entre crianças e professores é 

imprescindível quando queremos desenvolver uma postura favorecedora do 

desenvolvimento moral. Além disso, destacamos outras duas ações educacionais: a 

primeira diz respeito a envolver os alunos, encará-los como “aliados”, no processo de 
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construção e manutenção das normas de convivência escolar, dar a eles voz e posição de 

corresponsáveis pelo ambiente escolar. A segunda diz respeito a toda gestão, juntamente 

com professores, revisitarem suas normas e caracterizá-las de acordo com os domínios, 

de modo a esclarecer os valores e princípios que as sustentam.  

Ao tomar consciência de que as normas podem não ser claras para os alunos, nos 

questionamos sobre o fato de que muitas vezes não o são nem mesmo para a equipe 

docente, o que desencadeia nova implicação pedagógica: investir na orientação e 

formação docente, levando em consideração a natureza dos domínios (Nucci & Iten, 

2021). 

As intervenções do adulto responsável pela educação das crianças não podem ser 

espontâneas, meramente intuitivas, mas sim pensadas, refletidas, com intencionalidade, 

caso contrário, continuaremos reproduzindo nas escolas práticas autoritárias e coercitivas, 

características das relações de respeito unilateral que em nada contribuem com o 

desenvolvimento da autonomia moral. 
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ANEXOS 

1. Instrumento: Primeira versão  

História 1: Dúvida na atividade em sala de aula 

“Na aula de matemática as crianças estão conseguindo fazer a atividade, menos Antônio/Ana. A professora 

está na mesa dela e nem ela, nem os amigos de Antônio/Ana, percebem que ele está com dificuldades para 

fazer a atividade. Antônio/Ana também não consegue pedir ajuda.”  

Concluído a descrição da imagem e a narrativa, o pesquisador fará perguntas à criança:  

Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor?  

O que você acha que está acontecendo nessa história? 

Como você acha que o Antônio/Ana está se sentindo? (Se necessário, complementar: Você consegue 

dizer o nome desse sentimento?) 

Por que você acha que o Antônio/Ana não disse que precisava de ajuda? 

Você acha certo ou errado o Antônio/Ana não pedir ajuda? Por quê? 

Por que você acha que os amigos de Antônio/Ana não o ajudaram? 

Você acha certo ou errado os amigos de Antônio/Ana não terem ajudado ele? Por quê? 

Por que você acha que a professora de Antônio/Ana não o ajudou? 

Você acha certo ou errado a professora de Antônio/Ana não ter ajudado ele? Por quê? 

O que você faria nesta situação se você fosse da turma do Antônio/Ana? 

Você pode me contar uma história como essa que aconteceu com você ou que você tenha visto acontecer 

com algum amigo(a) seu? Como você se sentiu? 

 

História 2: Conflito entre pares 

“Rafael/Amanda estava brincando de pega-pega com seus amigos durante o recreio. Ele(a) estava fugindo 

muito bem nesse dia. Paulo/Júlia era o(a) pegador(a) e não conseguia pegar Rafael/Amanda. Paulo/Júlia 

deu um empurrão de propósito em Rafael/Amanda. Rafael/Amanda caiu, machucou a perna e chorou muito, 

teve que sair da brincadeira e ficar sentado(a). Todos os outros continuaram brincando, inclusive 

Paulo/Júlia.” 

Concluído a descrição da imagem e a narrativa, o pesquisador fará perguntas à criança: 

Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor?  

O que você acha que está acontecendo nessa história? 

Como você acha que Rafael/Amanda está se sentindo? (Se necessário, complementar: Você consegue 

dizer o nome desse sentimento?) 

Como você acha que Paulo/Julia está se sentindo? 

Por que você acha que aconteceu isso com Paulo/Julia e Rafael/Amanda? 

Você acha certo ou errado o Paulo/Julia ter empurrado Rafael/Amanda? Por quê? 

Por que você acha as crianças continuaram o jogo? 

Você acha certo ou errado as crianças terem continuado o jogo? Por quê? 

O que você faria nesta situação se você estivesse jogando com Rafael/Amanda e o Paulo/Júlia? 

Você pode me contar uma história como essa que aconteceu com você ou que você tenha visto acontecer 

com algum amigo(a) seu? Como você se sentiu? 

 

História 3: Conflito adulto e criança 

“Na escola de Davi/Beatriz tem uma rampa que as crianças utilizam para entrar e sair. Algumas crianças 

sempre descem a rampa correndo. Hoje Davi/Beatriz desceu a rampa correndo também. A professora viu 

Davi/Beatriz descendo muito rápido e disse que ele não poderá participar do momento da brincadeira no 

dia seguinte.”  

Concluído a descrição da imagem e a narrativa, o pesquisador fará perguntas à criança:  

Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor?  

O que você acha que está acontecendo nessa história? 

Como você acha que o Davi/Beatriz está se sentindo? (Se necessário, complementar: Você consegue 

dizer o nome desse sentimento?) 

Como você acha que a professora do Davi/Beatriz está se sentindo? 

Por que você acha que Davi/Beatriz desceu a rampa correndo?  

Você acha certo ou errado o Davi/Beatriz ter descido a rampa correndo? Por quê? 

Por que você acha que a professora de Davi/Beatriz disse que ele não poderá brincar no dia seguinte? 
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Você acha certo ou errado a professora de Davi/Beatriz ter dito que ele não poderá brincar no dia 

seguinte? Por quê? 

O que você faria nessa situação se você estivesse lá?  

Você pode me contar uma história como essa que aconteceu com você ou que você tenha visto acontecer 

com algum amigo(a) seu? Como você se sentiu? 

 

História 4: Participação nas Escolhas 

“Na escola onde Enzo/Lúcia estuda, a professora muda as crianças de lugar uma vez por mês. Enzo/Lúcia 

quer muito poder sentar uma vez com seu melhor amigo. Ele(a) pede isso para a professora, mas ela 

responde que ninguém pode escolher o lugar onde vai se sentar e mostra pra ele(a) o lugar que ele(a) deve 

ficar”.  

Concluído a descrição da imagem e a narrativa, o pesquisador fará perguntas à criança:  

Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor? 

O que você acha que está acontecendo nessa história? 

Como você acha que o Enzo/Lúcia está se sentindo? (Se necessário, complementar: Você consegue 

dizer o nome desse sentimento?) 

Por que você acha que o Enzo/Lúcia não pode escolher onde vai se sentar? 

Você acha certo ou errado o Enzo/Lúcia não escolher onde vai se sentar? Por quê? 

Por que você acha que a professora de Enzo/Lúcia não permite que ninguém escolha o lugar? 

Você acha certo ou errado a professora de Enzo/Lúcia não deixar ninguém escolher o lugar? Por quê? 

O que você faria nessa situação se você estivesse lá?  

Você pode me contar uma história como essa que aconteceu com você ou que você tenha visto acontecer 

com algum amigo(a) seu? Como você se sentiu? 

 

2. Estudo Piloto 1 

Sujeito 1: D., menino, 7 anos e 20 dias. Estuda em escola privada. Levou 40 minutos para concluir 

a entrevista 

       História 1: Dúvida na atividade em sala de aula  
 
P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor?  
Todo mundo ta conseguindo fazer a lição e ele não ta conseguindo. E aí nenhum amigo entende ele e 

ele também não consegue falar. E a prô tá na mesa dela.  
P: O que você acha que está acontecendo nessa história?  

Ele tá com dificuldade de fazer a lição. 
P: Como você acha que o Antônio está se sentindo?  

Confuso.  
P: Você consegue dizer o nome desse sentimento?  

Tristeza. “Faculdade” (Dificuldade). 
P: Por que você acha que o Antônio não disse que precisava de ajuda? 

 Porque estava com vergonha. 
P: Você acha certo ou errado o Antônio não pedir ajuda? Por quê? 

 Errado. Não sei por quê. 
P: Você disse que ele ta com vergonha. É certo ou errado ele não pedir por vergonha 

Errado, porque ele não quer falar pra prô. O Certo era ele falar. 
P: Por que você acha que os amigos de Antônio não o ajudaram? 

Porque eles não conseguem perceber. 
P: Você acha certo ou errado os amigos de Antônio não terem ajudado ele? Por quê? 

(Fica confuso. Ora diz que certo, ora errado. Retomo as respostas anteriores e a história.) 
Errado. Porque eles estão fazendo a deles! 

P: Mas é certo ou errado eles não estarem ajudando Antônio? 
Certo. 

P: Por quê? 
Era pra eles estarem ajudando, mas eles não conseguem porque eles estão fazendo a deles... e 

não perceberam. Tá certo... mas tá errado.  
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P: Imagina que você está na sala e tá vendo Antônio e não está ajudando. Você tá certo ou errado? 
Certo. 

P: Por que você acha que a professora de Antônio não o ajudou? 
Porque era uma atividade que não podia falar nada 

P: Não, não era uma atividade assim, eles podiam ajudar. 
Ela não percebeu! Ela deveria estar no celular, fazendo alguma coisa. 

P: Você acha certo ou errado a professora de Antônio não ter ajudado ele? Por quê? 
Errado. Porque na hora da aula, é hora dela ajudar eles, não ficar fazendo outra coisa, 

conversando ou mexendo no celular. 
P: A gente não sabe se ela estava fazendo isso, o que sabemos é que ela estava corrigindo as outras lições. 

Então ela tá certa. Porque ela tá ajudando os outros amigos. 
P: Não, aqui diz que ela estava corrigindo lição, não ajudando outros. 

Ah, tá, ela tava corrigindo, mas ela deve estar pensando assim “Ah, ele deve tá fazendo, não 

vou atrapalhar ele” aí ela não ajudou ele.  
P: Mas ele não estava fazendo, ele estava com dúvida. 

 Mas ela não sabia, ela tava corrigindo! Vai que ela pensou assim “Ah, meu Deus, acho que 

ele tá confuso, mas ele tá escrevendo, ele deve tá conseguindo agora” e deixou pra lá. 
P: Certo, então se ela pensou isso então você acha que está certo. Mas deixa eu ver se eu entendi... você 

disse que ela não ajudou porque ela não percebeu que ele precisava de ajuda. A professora não perceber 

que Antônio precisava de ajuda é certo ou errado? 
Errado. 

P: Ela não ter percebido é errado. 
Isso. 

P: O que você faria nesta situação se você fosse da turma do Antônio? 
Faz gesto de levantar a mão “Prô, eu tô com dúvida!” 

P: Você teria levantado a mão e pedido ajuda? 
Sim 

P: Para quem? 
Para meus amigos e minha professora. 

P: Alguma vez isso já aconteceu com você? Você gostaria de me contar como foi?  *Acrescentar: e como 

você se sentiu? 
Sim, uma vez a professora tinha falado um número tipo assim “mil e duzentos mil”. Eu fiquei 

assim “Hã??” Eu esqueci o número porque era muuuito longo. Aí eu levantei a mão e falei “O 

Prô, que número é esse?” Ela fez assim “xii” (sinal de silencio com o dedo nos lábios) e falou “D., 

depois você me fala o que você quer falar”. Aí eu falei “Mas prô eu quero saber...” e ela fez xiii e 

não deixou eu falar. Eu falei “Prô, e se a gente errar?” Ela falou pra eu fazer uma linha. Aí eu fiz 

uma linha. 
P: Você fez uma linha porque você não sabia qual era o número que tinha que escrever? 
       É. Fiz duas linhas. 
P:Como você se sentiu? 
    Bravo. 

 
História 2: Conflito entre pares 

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor? 
O time da Amanda tava ganhando e ela tava fazendo muitos gols. A Julia não tava fazendo 

muitos gols e deu um carrinho de proposito na Amanda. Aí como ela fez o carrinho, ela saiu do 

jogo. 
P: Quem saiu do jogo? 

A Júlia. 
P:Não, quem saiu foi a Amanda que está com a perna doendo.  

A tá. 
P: O que aconteceu com a Júlia e com as amigas? 

Ficaram jogando. 
P:Isso. 
P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

A Júlia tava com ciúmes da Amanda porque ela tava fazendo gols e ela não. Aí ela foi “se 

achar” deu um carrinho 
P: Como você acha que Amanda está se sentindo?  

Com dor e um pouquinho triste com a amiga. 



 

108 

 

Triste com a Júlia? 
Isso.  

P:Como você acha que a Júlia está se sentindo? 
Melhor. 

P: Você acha que ela está se sentindo melhor? 
E com um pouquinho de ciúmes. 

P: Certo. Então ciúmes e agora que ela tá ... 
Agora que machucou a amiga, está um pouquinho triste. 

P: Certo, e porque você tinha dito “melhor”? Vamos tentar lembrar... pensar melhor... Como você acha que 

a Julia está se sentindo? 
Assim, ela tava com ciúmes, daí foi tentar ser melhor do que ela e acabou machucando a amiga, 

então ela tá um pouquinho triste. 
P: Por que você acha que aconteceu isso com a Júlia e Amanda? 

Por causa a Júlia tava com ciúmes da Amanda, aí ela pensou na cabeça mais ou menos assim 

“Ah, eu quero machucar ela pra ela sair do jogo e eu vou ficar sendo a melhor. 
P: Você acha certo ou errado a Júlia ter machucado Amanda? Por quê? 

Errado, porque elas eram amigas, aí ela foi tentar machucar a outra e a amizade acabou... 

(sinal de quebrar) acabando.  
P: Por que você acha as crianças continuaram o jogo?  

Porque se eles ficassem fazendo “ai, ai, ai, não consigo jogar, ela não pode sair do jogo!” o juiz 

vai tirar eles do jogo também. Vão tomar cartão. 
P: Você acha que se as crianças reclamassem, todos poderiam ficar sem jogar? 

Isso. 
P: Você acha certo ou errado as crianças terem continuado o jogo? Por quê? 

Certo, porque eles iam ajudar a Amanda, mas se ajudassem, o juiz não ia deixar. 
P: Entendi, você acha que tinha um juiz lá olhando. 

É. 
P:E se não tivesse um juiz lá? 

Aí eles iam ajudar.  
P:O que você faria nesta situação se você estivesse jogando com Amanda e a Júlia? 

Se eu me machucasse?  

P:É, tivesse acontecido tudo isso. 

Ah, eu tentava jogar, eu não ia sair, ia tentar levantar 

P:Levantar quem? 

Eu ia tentar levantar, se a Júlia me desse um carrinho eu ia levantar, não ia ficar caído para 

sair do jogo. 

P:Mas e se você estivesse jogando junto, vendo isso acontecer com Amanda e com a Júlia. 

Se eu fosse pai da Julia? 

P:Não, se você fosse um amigo. 

Eu ia tentar ajudar a Amanda. 

P:Que jeito? 

Ia tentar levantar ela. 

P:Isso já aconteceu com você? Gostaria de me contar como foi? *Acrescentar: como você se sentiu? 

Um dia eu tava na escola, no futebol. Eu cansei e sentei. R. veio com tudo em cima de mim e 

me chutou. Ele veio e pulou em cima de mim e eu caí. 

P:E por que você acha que ele fez isso? 

Ele quer sempre que eu tomo falta. O professor as vezes fala assim pra mim: “D. não pode 

hein?” 

P:Como você se sentiu? 

Eu tentava falar com ele, e o prof. falava “Não, D. você acabou de machucar R.” E o R. Assim 

“Ai, ai, ai.” 

P:Então deixa eu ver se eu entendi: Você estava fora do jogo, descansando. O R. veio por cima de você, 

mas ele disse que ele é que havia se machucado? E o professor achou o que? 

É. E o professor achou que eu tinha machucado o R.  

P:O professor achou que você tinha machucado o R. E você tentou explicar para o professor? 

Tentei, mas não deu. 

P:Por que que não deu? 

Porque ele já tava lá do outro lado. 

P:Quem o professor? 

Sim. 
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P:E o que aconteceu? Você voltou pro jogo ou ficou descansando? 

Depois o professor falou pra eu voltar pro jogo assim “D. não machuca o R. hein?” 

P:E então você voltou para o jogo com o professor achando que você havia machucado o Rafael? 

Sim. 

P:Você não conseguiu explicar? 

Não. Só na semana que vem. Na semana passada. 

P:Só na outra aula? 

Sim. 

P:Como você se sentiu na hora que você tentou explicar que o amigo tinha te machucado e o professor 

achou que você que tinha machucado seu amigo? 

Ignorado. 

P:Ignorado? 

Sim. 

P:Puxa vida, obrigada D.  

 
História 3: Conflito entre criança e adulto  

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor? 
Tinha uma rampa de descida e ida, aí a Beatriz nunca correu, mas agora ela correu. E quando ela 

correu, a prô viu ela correndo e aí falou que ela não vai poder participar da diversão que vem. 
P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

Nessa história? Ela tá correndo e ela não podia correr! Imagino que a pro já tinha falado assim 

“Você vai perder a diversão se continuar correndo”, e ela continuou a correr e ela acabou 

perdendo a diversão. 
P: Então você acha que que a prô já tinha avisado. Aqui a gente não sabe se a professora já tinha avisado, 

mas você imagina que isso já tinha sido falado? 
É.  

P: Como você acha que a Beatriz está se sentindo? A gente não sabe se a pro tinha avisado... 
Igualzinho eu, minha mãe fala pra eu andar assim (faz gestos indicando como deve levar a mala 

que tem rodinha), mas as vezes escapa e eu ando assim (fazendo gestos indicando que apoia o corpo 

sobre a mala). Aí eu acabo correndo. 
P: E como você acha que a Beatriz está se sentindo? Ela desceu correndo, algumas crianças desciam 

correndo, hoje ela resolveu descer correndo também e a professora viu ela correndo e proibiu ela de 

participar da brincadeira do dia seguinte. 
Triste. 

P: Como você acha que a professora da Beatriz está se sentindo? 
Triste também. 

P: Triste também? Por quê? 
Porque ela não queria falar isso pra ela, mas é a regra da escola. 

P: Por que você acha que a Beatriz desceu a rampa correndo? 
 Porque ela queria ser a primeira chegar. 
P: Você acha certo ou errado a Beatriz ter descido a rampa correndo? Por quê? 

Errado. Porque a prô já tinha falado para ela parar de correr. E ela não parou, então perdeu 

a diversão. 
P: E se a professora não falou nada? Pois a gente não sabe se ela já tinha avisado que não podia correr na 

rampa. 
Ai tá errado. 

P: Por que mesmo se a pro não tenha explicado? 
Porque não pode. E ela era única. 

P: Por que não pode descer a rampa correndo? 
Porque não pode. Porque quando ela estiver correndo, ela pode bater em alguém, e aí a outra 

pessoa cai. E quando outra pessoa cai, ela perde a diversão, e se perde a diversão ela não pode brincar, 

e aí ninguém brinca.   
P: Por que você acha que a professora de Beatriz disse que ela não poderá brincar no dia seguinte? 

Porque tinha diversão, porque ela tinha corrido e machucou um amiguinho. 
P: A gente não sabe se ela machucou alguém, aqui não diz que ela machucou. 

E se machucasse? E aí por isso ela tirou a diversão dela! 
P: Você acha certo ou errado a professora de Beatriz ter dito que ele não poderá brincar no dia seguinte? 

Por quê? 
Certo. Porque quando ela falou “para vai perder a diversão”...  
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P: A gente não sabe se ela tinha avisado. Só sabemos que a professora viu ela correndo e disse que ela não 

poderia brincar no dia seguinte. 
Não, não está certo. Ela podia ter falado assim “Daqui a pouco você vai perder a diversão” Aí 

se ela fizesse de novo... aí ela ia perder a diversão! 
P: Então você acha que se a professora avisar antes está certo, se ela não avisou e só falou “Amanhã você 

não vai brincar” está errado?  
Isso. 

P: O que você faria nessa situação se você estivesse lá nessa rampa vendo isso acontecer?  
Eu ia colocar o pé pra ela parar de correr. 

P: Você ia colocar o pé? 
Mas só na mala dela, assim, só pra ela não correr, ia ficar na frente dela, sabe? Gritando 

“Para!” 
P: Você ia tentar impedir ela de correr? 

Isso, ia ficar na frente. 
P: Alguma vez isso já aconteceu com você? Você gostaria de me contar como foi? *Acrescentar: como 

você se sentiu? 
Sim... (indicando que não quer contar como foi) 

P: Mas gostaria de me dizer como você se sentiu? 
Me senti triste.. porque foi assim, um dia eu tava lá andando e um monte de menino tava me 

empurrando e eu acabei pisando no pé da prô.  
P: E o que aconteceu? 

Eu perdi a diversão. 
P: E por que você perdeu a diversão? 

Porque eu pisei no pé da prô. 
P: E você explicou pra ela o que tinha acontecido? 

Sim, e ela falou que não lembrava disso. 
P: E você ficou sem a diversão ou a professora só falou isso? 

Ela tinha esquecido que tinha falado isso. E eu não perdi a diversão. 
P: Entendi, e na hora que você estava lá na rampa andando, e veio um amigo correndo, você tropeçou e 

pisou no pé da professora, como você se sentiu quando ela disse que você não ia participar da diversão? 
Ignorado. Eu tentei explicar e não consegui. 

 

 

História 4 Participação nas Escolhas   
P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor? 

A Lúcia sempre queria ficar junta com a amiga. Quando muda de mês, a prô que escolhe. Se 

a prô escolhe, ela nuuuunca deixa as duas ficarem juntas. 
P: Isso, está dizendo que a professora não deixa ninguém escolher. Tudo bem? 

Sim. 
P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

A professora está sendo um pouquinho chata. 
P: Como você acha que a Lúcia está se sentindo? 

Solitária. 
P: Por que você acha que a Lúcia não pode escolher onde vai se sentar? 

Porque ninguém deixa. A pro não deixa ninguém escolher. 
P: Você acha certo ou errado a Lúcia não escolher onde vai se sentar? Por quê? 

Errado. Não, certo. Por que vai que as duas conversam muito? 
P: Hum... e aí ninguém pode escolher. Mesmo se não conversa. Você acha que está certo? 

É. 
P: Por que você acha que a professora da Lúcia não permite que ninguém escolha o lugar? 

Porque é regra da escola. 
P: E você acha certo ou errado essa regra da professora não deixar ninguém escolher o lugar? 

Certa. Porque... Errado! Ah, porque... porque quando elas sempre quiserem ficar junto a pro 

não vai deixar, e... que ano elas estão? 
P: No segundo ano. 

Ah, então tá certo! Porque no segundo ano tem muita prova, se elas ficarem juntas não tem 

como ficar conversando, senão vai perder a prova, acontecer essas coisas... então a professora está 

certa.  
P: Ah... e se elas estivessem no primeiro ano, como você? Ia fazer diferença? 
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Mais ou menos... as vezes a prô escolhe, as vezes não. Pra mim nunca ia acontecer isso. As 

vezes quando alguns meninos vão dizer assim “quero ficar aqui”, a professora diz “não! Aí não! 

Aí é quem faltou” entendeu? 
P: Já aconteceu de você pedir pra se sentar em algum lugar? 

Não. Só vi alguém pedindo. 
P: E o que você pensou na hora que você viu alguém pedindo e a professora respondeu que não podia? 

 Eu pensei “Ah, essas duas pegam fogo juntas, então não podem ficar junto”. 
P: O que você faria nessa situação se você estivesse lá? (Vendo a Lúcia pedir pra se sentar com a amiga e 

a professora dizendo que ninguém pode escolher) 
Ah... Um dia um menino pediu e a prô falou não, ele ficou “Ahhh” (imitando gestos de choro) 

... foi meio engraçado, quase todo mundo riu. 
P: Alguma vez isso já aconteceu com você? Você gostaria de me contar como foi? *Acrescentar: como 

você se sentiu? 
Respondido anteriormente 

 
 

Sujeito 2: R., menino, 11 anos e 10 dias. Estuda em escola privada. Levou 30 minutos para concluir 

a entrevista. 

História 1: Dúvida na atividade em sala de aula  
P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor?  

As crianças estão fazendo a lição de matemática e estão indo muito bem, menos o Antônio. Ele 

tem dúvidas e nem a professora nem os alunos, os amigos dele percebem isso. 
P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

Ele tá com vergonha que os amigos dele zombam dele, por ele ter uma dúvida, sendo que todo 

mundo ta achando fácil.  
P: Como você acha que o Antônio está se sentindo? (Você consegue dizer o nome desse sentimento?) 
     Envergonhado 
P: Por que você acha que o Antônio não disse que precisava de ajuda? 
 Porque ele tem vergonha dos amigos zombarerem dele 
P: Você acha certo ou errado o Antônio não pedir ajuda? Por quê? 

Errado porque ele vai acabar não aprendendo a matéria. As vezes a prô vai colocando na lousa 

e ele vai copiando e não vai aprender 
P: Por que você acha que os amigos de Antônio não o ajudaram? 

Porque ele não pediu... ele tem vergonha. 
P: Você acha certo ou errado os amigos de Antônio não terem ajudado ele? Por quê? 

Eu acho... certo.. não sei, porque ele nem falou que tava com dúvida para os amigos, não tem 

como eles saberem. 
P: Por que você acha que a professora de Antônio não o ajudou? 

Acho que ele teve vergonha de levantar do lugar dele e pedir ajuda. 
P: Você acha certo ou errado a professora de Antônio não ter ajudado ele? Por quê? 

Eu acho mais ou menos.. porque quando começou a lição, acho que a professora deve ter 

perguntado se alguém tinha dúvida da lição... 
P: É... mas a gente não sabe se ela fez isso. De qualquer forma vc acha que está certo ela não ter ajudado 

ele? 
     Sim, porque ele não falou que tinha dúvida, não tem como ela saber.  
P: O que você faria nesta situação se você fosse da turma do Antônio? 
     Sendo o Antônio? 
P: Não, se você estivesse lá na sala com ele 
    Ah, talvez eu percebesse né, observando o Antônio e falava pra professora que ele estava com 

dúvida. Ou eu mesmo ajudava ele. 
P: Alguma vez isso já aconteceu com você? Você gostaria de me contar como foi?  *Acrescentar: e como 

você se sentiu? 
    Já tive uma dúvida, e já ajudei as pessoas e já falei pra professora que uma pessoa estava com 

dúvida e a pro mesmo falou que eu podia ajudar ele. Eu me senti feliz ajudando alguém que precisava. 
 

História 2: Conflito entre pares 

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor? 
Os meninos estavam jogando e Rafael estava conseguindo jogar bem e fazendo vários gols. 

Enquanto Paulo tava no outro time, que tava perdendo, e não conseguia fazer nenhum gol. E aí, 
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uma certa hora, o Paulo foi lá e fez um carrinho de propósito no Rafael, que fez ele se machucar 

e chorar muito. Ele acabou ficando no banco e todos jogando, inclusive o Paulo 
P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

Eu acho que o Paulo teve muito ciúmes do Rafael ter feito muitos gols e ele não ter feito nada, 

e ele queria tirar ele do jogo pra ver se tinha mais chances de fazer gols.  
P: Como você acha que Rafael está se sentindo?  

Machucado e triste pelo amigo ter machucado ele. 
P: Como você acha que Paulo está se sentindo? 

Eu acho que ele está bem feliz por ter machucado o Rafael, acho que agora ele vai conseguir 

fazer mais gols, mas acho isso errado. 
P: Por que você acha que aconteceu isso com Paulo e Rafael? 

Porque o Paulo teve muito ciúme do Rafael ter feito muitos gols e ele não. 
P: Você acha certo ou errado o Paulo ter machucado Rafael? Por quê? 

Errado. Porque não é culpa do Rafael que ele não tá conseguindo fazer gols, ele tem que se 

empenhar e fazer um gol, se ele não conseguir outro dia ele faz! 
P: Por que você acha as crianças continuaram o jogando?  

Porque ninguém pediu para parar o jogo. Só tiraram o Rafael porque ele se machucou, para ele 

não se machucar mais, e o resto continuou jogando... 
P: Você acha certo ou errado as crianças terem continuado o jogo? Por quê? 

Acho certo, porque não precisa parar todo o jogo por causa de uma pessoa se machucou, mas 

eu também acho que deveriam ter tirado também o Paulo por ter machucado. 
P: O que você faria nesta situação se você estivesse jogando com Rafael e o Paulo? 

Eu perguntaria por que que ele machucou e falava pro juiz porque que o Paulo também não 

saiu do jogo? Perguntaria isso pro juiz! 
P: Isso já aconteceu com você? Gostaria de me contar como foi? *Acrescentar: como você se sentiu? 

Sim, meu amigo tava jogando e o outro fez falta nele. Aí acabaram tirando o jogo de todo 

mundo! Eu me senti muito triste pois eu nem tava perto do lance.. eu tava no gol e tiraram todo o 

jogo. A gente perdeu a aula por uma semana. 
P: Vocês ficaram sem jogo por uma semana? 

Por uma semana. 
P: Você tentou resolver? Falar com alguém? 

A gente tentou. A gente falou com a professora e ela levou a gente pra coordenação. Pra falar 

com a moça. E ela falou que a gente tem que aprender a não machucar as pessoas, mesmo sendo 

só um. Ela falou que a gente é um grupo e não pode machucar ninguém. Mas eu achei meio errado 

porque... duas pessoas se machucaram. E não deveria ter perdido. Eu juntei uns amigos, um 

grupinho e tentamos falar com ela de novo, pra ver se ela deixava. 
 
 

História 3: Conflito adulto e criança 

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor? 
Tem uma rampa na escola que os alunos usam para subir e descer da sala, para ir em outros 

lugares. Um certo dia o Davi saiu correndo na rampa com a mala e quando a professora viu, tirou 

ele da brincadeira do dia seguinte.  
P: Isso, só que só não tem a mala. E algumas crianças costumam sair correndo também em outros dias, 

certo?  
 Certo 
P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

A professora não gostou que o Davi saiu correndo pela rampa e deu uma punição nele 
P: Como você acha que o Davi está se sentindo? 

Muito triste, pois ele não precisava ter perdido o tempo da brincadeira... 
P: Como você acha que a professora do Davi está se sentindo? 

Acho que ela ficou bem brava por ele ter descido correndo da rampa e fez ele pagar uma 

punição. 
P: Por que você acha que Davi desceu a rampa correndo? 
     Porque ele queria chegar primeiro na sala ou no pátio. 
P:Você acha certo ou errado o Davi ter descido a rampa correndo? Por quê? 
   Errado, porque ele poderia ter se machucado e machucado outras pessoas também 
P: Por que você acha que a professora de Davi disse que ele não poderá brincar no dia seguinte?  
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Porque ela ficou bem brava, mas acho isso meio errado, porque ele não precisava ter perdido o 

tempo da brincadeira, só poderia ter descido de mãos dadas com ela, sei lá... pra ter mais 

cuidado... para não machucar mais ninguém. 

P: Você acha certo ou errado a professora de Davi ter dito que ele não poderá brincar no dia seguinte? Por 

quê? 
(respondido na anterior) 

P: O que você faria nessa situação se você estivesse lá?  
 Eu conversaria com a professora falando que ele não precisava perder todo o momento da 

brincadeira, ele poderia ter descido de mãos dadas. E a professora poderia ter feito uma conversa 

na sala para as crianças não correr na rampa. Ou, se ela quisesse tirar a brincadeira, primeiro 

avisar que ia tirar a brincadeira de quem corresse, pois poderia machucar alguém. 
P: Alguma vez isso já aconteceu com você? Você gostaria de me contar como foi? *Acrescentar: como 

você se sentiu? 
Sim, um amigo corre bastante numa rampa que tem, as monitoras brigam bastante porque 

eles começam a correr na rampa, e outra coisa que acontece bastante é pular degrau da escada. 

Eles fazem verdade ou desafio, pra ver quem pula mais. Mas pode machucar. 
P: Que tipo e punição você viu os inspetores aplicando? 

Falar com a coordenadora e ligam pros pais pra avisar e pede pra ajudar 
P: Como você se sentiu vendo isso acontecer? 

Achei merecido, porque correu e machuca todo mundo... então não puniu ninguém, só levou 

pra conversar e ligou pra mãe pra não acontecer de novo. 
 

História 4 Participação nas Escolhas  

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor? 

O Enzo fica numa sala onde a professora troca de lugar uma vez por mês. Enzo gostaria muito 

de poder sentar junto com seu melhor amigo, e quando ele fala isso pra professora ela diz que 

ninguém pode escolher o lugar e já vai colocando ele no lugar dele. 

P: O que você acha que está acontecendo nessa história?  

 O Enzo quer muito sentar com o amigo, porque é o melhor amigo dele e ele deve sentar 

sempre com colegas, assim, que ele acaba não conversando muito, muitas vezes com menina né? 

Porque tem essas coisas que menino senta com meninas, ainda mais por zoação também né? Dos 

amigos. Aí quando ele vai pedir pra professora ela fala que eles vão conversar muito, né, pode 

atrapalhar a aula. 

P: Como você acha que o Enzo está se sentindo? 

Bem triste, porque acho que ele nunca pode sentar junto cm o melhor amigo, a pro deve ver que 

eles conversam muito e atrapalham a aula e acabou separando eles. Mas eu acho que pelo menos 

uma vez eles poderiam sentar juntos pra pro testar de novo, ou pelo menos conversar assim “Ah, 

vocês podem sentar juntos, mas não podem conversar, não pode atrapalhar a aula” 

P: É, porque aqui diz que ninguém pode escolher, parece que não é só o Enzo, 

É... 

P: Por que você acha que o Enzo não pode escolher onde vai se sentar? 

Porque aí as crianças da outra sala também ia querer sentar com o melhor amigo e fazer muita 

bagunça na sala. 

P:Você acha certo ou errado o Enzo não escolher onde vai se sentar? Por quê? 

Eu acho certo por ser justo com toda sala, mas pelo menos mais ou menos assim, tipo na 

semana da criança, algum dia poder escolher, ou trocar e deixar meio perto... pra testar assim, se 

vai conversar mesmo. 

P: Por que você acha que a professora de Enzo não permite que ninguém escolha o lugar? 

Pra eles não bagunçarem na sala. 

P: Você acha certo ou errado a professora de Enzo não deixar ninguém escolher o lugar? Por quê? 

Eu acho certo pra não conversar, mas também acho um pouco errado, porque não adianta 

separar muito, as pessoas vão fazendo mais amigos, tipo, “ah, sentei com outra pessoa, meu amigo 

tá lá do outro lado”, eu vou virar amigo dessa pessoa e do mesmo jeito vai virar conversa, então 

não vai adiantar muito... 

P: Se for para evitar a conversa talvez não esteja adiantando muito... 

Isso! 

P: O que você faria nessa situação se você estivesse lá?  

Eu também conversaria com a professora, se ela pode me colocar no lugar com meu amigo, 

assim e ver algumas datas que pode, tipo uma vez a cada três meses uma semana pode sentar... 

P: Ia tentar negociar?! 
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É! 

P: Alguma vez isso já aconteceu com você? Você gostaria de me contar como foi?  

Já, aconteceu, eu conversei com minha professora, fiz um grupinho, acho que uns sete amigos e 

fomos conversar com a professora. Ela falou que poderia, mas a cada mês ia trocas, mas a gente 

poderia ficar. Ela ia testar e se não ficasse muito bom ela ia trocar. A gente concordou e se 

comportou e ficou junto 

P: Isso foi esse ano? 

Ano passado. Eu tava no quarto ano. 

P: E como você se sentiu quando você juntou esse grupinho, ter ido falar com a professora e ter negociado... 

Me senti... fiquei bem feliz por isso, porque eu consegui juntar meus amigos que eles também 

queriam isso e me senti bem querido por meus amigos que também queriam sentar comigo. 
 

 

Sujeito 3: M. menino, 9 anos. Estuda em escola pública. Levou 1hora para concluir a entrevista. 

      História 1: Dúvida na atividade em sala de aula  

 P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor?  
Alunos fazendo exercícios de matemática e Antônio é o único que não está conseguindo. 

Professora não percebe que Antônio precisa ajuda e ele não consegue pedir ajuda. 
P:  O que você acha que está acontecendo nessa história? 

O Antônio está precisando de ajuda. 
P:  Como você acha que o Antônio está se sentindo? (Você consegue dizer o nome desse sentimento?) 

Vergonha por não estar conseguindo.  
P:  Por que você acha que o Antônio não disse que precisava de ajuda? 

 Porque estava com vergonha. 
P:  Você acha certo ou errado o Antônio não pedir ajuda? Por quê? 

 Errado: porque daí ele pode errar o exercício. 
P:  Por que você acha que os amigos de Antônio não o ajudaram? 

  Será que eles perceberam? Acho que os amigos não perceberam. 
P:  Você acha certo ou errado os amigos de Antônio não terem ajudado ele? Por quê? 

Errado: porque é bom ajudar os amigos. 
P:  Por que você acha que a professora de Antônio não o ajudou? 

Será que ela percebeu? Acho que não. 
P:  Você acha certo ou errado a professora de Antônio não ter ajudado ele? Por quê? 

Errado: porque a professora tem que ajudar os alunos. 
P:  O que você faria nesta situação se você fosse da turma do Antônio? 

Eu ajudava. 
P:  Alguma vez isso já aconteceu com você? Você gostaria de me contar como foi?   
Acho que já. Eu não estava conseguindo, mas acabei conseguindo sozinho… e estava certo. 

 

 História 2: Conflito entre pares 

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor? 
Rafael tava jogando futebol e tava fazendo vários gols e Paulo do outro time não tava 

conseguindo fazer nenhum gol e deu um carrinho em Rafael, que teve que sair do jogo e as outras 

crianças continuaram jogando inclusive Paulo. 
P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

Paulo não está conseguindo fazer gols. 
P: Como você acha que Rafael está se sentindo?  

Sentindo qual hora? Depois do carrinho, Rafael ficou triste. 
P: Como você acha que Paulo está se sentindo? 

No começo, triste. 
P: Por que você acha que aconteceu isso com Paulo e Rafael? 

Paulo não estava conseguindo fazer gol e fez o carrinho para conseguir ganhar o jogo. 
P: Você acha certo ou errado o Paulo ter machucado Rafael? Por quê? 

Errado: Porque não pode machucar pessoas e Rafael não tinha feito nada... 
P: Por que você acha as crianças continuaram o jogo depois que alguém se machucou? (Acrescentando 

isso, a resposta muda) 
Porque queriam jogar mais. [acrescentando a parte em itálico]. Porque as crianças nem 

ligaram. 
P: Você acha certo ou errado as crianças terem continuado o jogo? Por quê? 

Errado: Porque era bom ter parado de jogar senão a criança (Rafael) ficaria triste. 
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P: O que você faria nesta situação se você estivesse jogando com Rafael e o Paulo? 
É bom parar de jogar. Eu pararia. 

P: Isso já aconteceu com você?  
Não. 

   

 História 3: Conflito adulto e criança 

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor?  
O Davi tava correndo muito rápido numa rampa e a professora não deixou participar da 

brincadeira no dia seguinte. 
P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

O Davi está correndo muito rápido na rampa. 
P: Como você acha que o Davi está se sentindo? 

Feliz, porque está correndo. Mas depois ficaria triste porque a professora não deixou 

participar da brincadeira. 
P: Como você acha que a professora do Davi está se sentindo? 

Braba. 
P: Por que você acha que Davi desceu a rampa correndo? 

Porque achava divertido. 
P: Você acha certo ou errado o Davi ter descido a rampa correndo? Por quê? 

Acho que a escola podia deixar correr. Mas será que na rampa é bom correr? 
P: Por que você acha que a professora de Davi disse que ele não poderá brincar no dia seguinte? 

Porque ele correu na rampa.  
P: E ela pensou o que quando viu ele correndo? 

 Ela pensou que Davi tava fazendo uma coisa errada.  
P: Você acha certo ou errado a professora de Davi ter dito que ele não poderá brincar no dia seguinte? Por 

quê? 
Errado: porque era bom deixar a criança brincar. Não precisa castigo. 

P: O que você faria nessa situação se você estivesse lá?  
Não faria nada.  

P: Por quê? 
Não sei se ia adiantar fazer alguma coisa porque acho que a professora deixaria mesmo assim 

de castigo. 
P: Alguma vez isso já aconteceu com você? Você gostaria de me contar como foi? *Acrescentar: como 

você se sentiu? 
Eu já vi alguém fazendo uma coisa que a professora achou errada (mas não correr na rampa) 

e a professora não deixou ir pro passeio. Achei ruim.  
 

 

História 4 Participação nas Escolhas  

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor? 

O Enzo quer sentar num lugar ao lado do seu amigo mas a professora diz que ele tem que ficar 

no lugar que ela escolher. 

P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

O Enzo quer sentar do lado do seu amigo. 

P: Como você acha que o Enzo está se sentindo? 

Triste. 

P: Por que você acha que o Enzo não pode escolher onde vai se sentar? 

Porque tem que sentar no lugar onde a professora escolheu. 

P: Você acha certo ou errado o Enzo não escolher onde vai se sentar? Por quê? 

Errado: porque não precisa a professora mandar sentar num lugar. 

P: Por que você acha que a professora de Enzo não permite que ninguém escolha o lugar? 

Porque vai que o aluno senta num lugar e conversa muito com outra criança. 

P: Você acha certo ou errado a professora de Enzo não deixar ninguém escolher o lugar? Por quê? 

Errado: É bom deixar a criança sentar no lugar que quer. 

P: O que você faria nessa situação se você estivesse lá?  

Eu não faria nada.  

P: Por quê? 

Porque é bom fazer o que a professora diz.  

P: Por quê?  

Porque não precisa mudar de lugar se a professora não deixar. 
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P: Alguma vez isso já aconteceu com você? Você gostaria de me contar como foi? 

Não. 

 

Sujeito 4: D., menino, 6 anos e 10 meses. Estuda em escola privada, 1º ano. Levou 25 minutos para 

concluir entrevista. 

      História 1: Dúvida na atividade em sala de aula  

P: Você acha certo ou errado o Davi ter descido a rampa correndo? Por quê? 

Acho que a escola podia deixar correr. Mas será que na rampa é bom correr? 

P: Por que você acha que a professora de Davi disse que ele não poderá brincar no dia seguinte? 

Porque ele correu na rampa.  

P: E ela pensou o que quando viu ele correndo? 

 Ela pensou que Davi tava fazendo uma coisa errada.  

P: Você acha certo ou errado a professora de Davi ter dito que ele não poderá brincar no dia seguinte? Por 

quê? 

Errado: porque era bom deixar a criança brincar. Não precisa castigo. 

P: O que você faria nessa situação se você estivesse lá?  

Não faria nada.  

P: Por quê? 

Não sei se ia adiantar fazer alguma coisa porque acho que a professora deixaria mesmo assim 

de castigo. 

P: Alguma vez isso já aconteceu com você? Você gostaria de me contar como foi? *Acrescentar: como 

você se sentiu? 

Eu já vi alguém fazendo uma coisa que a professora achou errada (mas não correr na rampa) 

e a professora não deixou ir pro passeio. Achei ruim.  

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor?  

     Todo mundo tava conseguindo fazer atividade, menos a Ana que não tava... Os amigos dela, da 

dupla, não perceberam que ela não estava com dificuldade. 

P: Não era uma dupla, ela estava fazendo a atividade sozinha, tudo bem? 

     Sim.  

P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

A Ana não prestou a atenção. 

P: Como você acha que a Ana está se sentindo?  

Não sei... eu acho que tava... tentando fazer a lição, só que daí ela não conseguiu fazer a lição..  

P: Você consegue dizer o nome desse sentimento, de alguém que não consegue fazer a lição? 

Eu vou pensar... Envergonhada  

P: Por que você acha que a Ana não disse que precisava de ajuda? 

Porque ela tava com vergonha. 

P: Você acha certo ou errado a Ana não pedir ajuda? Por quê? 

Os dois ao mesmo tempo.  

P: Como assim? 

 É certo e errado. Porque isso é meio errado e meio certo. Meio errado é quando faz alguma 

coisa um pouco errado. É um pouco certo e um pouco errado também. (Não consegue explicar) 

P: Por que você acha que os amigos de Ana não a ajudaram? 

Porque eles não sabiam que ela precisava de ajuda. 

P: Você acha certo ou errado os amigos de Ana não terem ajudado ela? Por quê? 

Errado. Não tanto errado porque eles não sabiam, você falou que não era em dupla.  

P: Por que você acha que a professora de Ana não a ajudou? 

Porque ela estava ajudando outros amigos 

P: Mas ela não estava ajudando outros amigos.  

Não tava? Ah então... ela tava lá na sua mesa fazendo algumas coisas e ela só vê onde tem coisa 

alguma coisa errada... só que a Ana não pediu ajuda pra ninguém, por isso que a pro não foi lá 

com ela. A pro não percebeu que ela precisava de ajuda. 

P: Você acha certo ou errado a professora de Ana não ter ajudado ela? Por quê? 

Mais ou menos... meio errado porque ela tinha que ter dado atenção pra ela. Meio certo porque 

ela ia mesmo ajudar porque não tinha percebido que ela precisava de ajuda. 

P: O que você faria nesta situação se você fosse da turma da Ana? 

Eu ia ajudar ela. 

P: Alguma vez isso já aconteceu com você? Você gostaria de me contar como foi?   

Eu acho que não. 

P: Alguma vez já aconteceu isso com alguma criança que você conhece? 
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     Eu acho que não. Com a Tamis já aconteceu porque ela não dá conta de fazer nada, sabe porque? 

Porque ela só gosta de fazer rabiscos nas lições 

P: E daí? Quem ajuda? 

  A prô. 

 

 

História 2: Conflito entre pares 

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor? 

 Não..  

Por que não? Você não entendeu? 

 Eu entendi, mas não lembro inteira 

Então vamos lá, eu te ajudo. O que estava acontecendo? 

 Eu acho que lembro... Um dia o time do Rafael estava ganhando, mas o time do Paulo não 

conseguia fazer gol, então ele passou rápido por cima e o Rafael caiu, ficou chorando no parque e 

os dois continuaram jugando, inclusive o Paulo. 

P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

 Eu acho que ... o Paulo fez uma coisa muito feia... não tão feia porque eu acho que ele não 

viu... 

P: Não, ele fez de proposito 

 Fez nada, olha só o que eu percebi: Eu acho que ele não viu e sem querer fez isso 

P: Mas a história conta: “Paulo deu um chute de propósito em Rafael, machucando a perna dele” 

 Sangrou? 

P: Machucou, ele caiu e chorou muito e também teve que sair do jogo. O que que Rafael está se sentindo?  

Dor. 

P:Como você acha que o Paulo está se sentindo? 

Feliz. Porque ele queria só ganhar. Só que ele trapaceou. 

P: Por que você acha que aconteceu isso com Paulo e Rafael? 

Por que o Paulo tava com ciúmes e queria muito, mas muito ganhar, só que daí ele fez uma 

coisa tão feia, que a professora até podia resolver. Só que nessa história não fala que tinha uma 

professora fala? 

P: Não, só os dois. 

Então, só que Paulo fez uma coisa bem feia.  

P: Você acha certo ou errado o Paulo ter machucado Rafael? Por quê? 

Errado, porque bater e machucar são as coisas mais erradas do mundo que pode fazer. 

P: Por que você acha as crianças continuaram o jogo?  

Ah porque elas não eram bola pra isso... nenhuma criança ligou. 

P: Você acha certo ou errado as crianças terem continuado o jogo? Por quê? 

As duas coisas ao mesmo tempo. O errado é porque alguma criança tinha que resolver numa 

conversa, a certa é que se elas não continuassem jogando, também ia ser chato não jogar né? 

Certo, porque eles iam ajudar a Amanda, mas se ajudassem, o juiz não ia deixar. 

P: O que você faria nesta situação se você estivesse jogando com Paulo e Rafael? 

E eu era quem? 

P: Você era uma outra criança que estava jogando com eles. 

 Olha, eu ia chamar a professora. 

P: Pra professora fazer o quê? 

Pra ela resolver. Só que tem dois errados, porque ninguém chamou a professora e ninguém 

viu, né? 

P: Isso já aconteceu com você?  

Não.  

P: E com alguma criança? Você já viu alguma bater na outra? 

 (pensa) Parece que vi. 

P: Você quer me contar como foi? 

Deixa eu lembrar... posso falar outra coisa? Que eu sou bom no futebol. Só tem uma coisa que sou 

bom, é que quando eu jogo futebol eu não sou aquele paradão, aquele bocó, eu sou rápido. Um dia 

quando eu tava jogando futebol, fiquei tava paradão, aí eu fiquei muito bom. 

 

 

História 3: Conflito entre criança e adulto  

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor? 
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 Tinha uma rampa lá no corredor, quando as crianças desceram, sabe? Elas correram e 

correram. Daí o (se esquece do nome) o Davi também correu um dia, só que daí ele foi tão rápido 

que a professora viu, e a professora falou que ele não ia mais participar das brincadeiras no 

parque.  
P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

Eu acho que não pode correr tanto pra descer, porque pode tropeçar e cair mesmo de cara, ou 

não ver e tropeçar na perna do amigo, machucar o amigo, machucar o outro.   
P: Como você acha que o Davi está se sentindo? A gente não sabe se a pro tinha avisado... 

Triste porque ele não pode brincar na brincadeira.  
P: Como você acha que a professora de Davi está se sentindo? 

Chateada, não, com medo. 
P: A professora está com medo? 

Sabe por quê? Ela tá com medo que ele caia e se machuque. 
P: Por que você acha que Davi desceu a rampa correndo? 
 Porque ele queria ver que era legal. 
P: Você acha certo ou errado o Davi ter descido a rampa correndo? Por quê? 

Errado. Só que eu também às vezes faço isso na escola 
P: Mas porque você acha que é errado? 

Por que ... será que esqueceram de colocar aquela placa? Aquela que avisa que está 

escorregadio... sem a placa não vão saber que está escorregadio a rampa e vão correr, escorregar, 

cair, bater a cabeça, bater o nariz, vai sangrar. Não pode acontecer uma coisa dessa. 
P: Por que você acha que a professora de Davi disse que ele não poderá brincar no dia seguinte? 

      Porque daí ele não podia correr na rampa. Eu acho que ela tava muito chateada. 

P: Você acha certo ou errado a professora de Davi ter dito que ele não poderá brincar no dia seguinte? Por 

quê? 

Errado. Porque o parque é livre, ele pode fazer o que quiser no parque. 

P: O que você faria nessa situação se você estivesse lá nessa rampa vendo isso acontecer?  

Eu ia ficar feliz. 

P: Você ia ficar feliz com o quê? 

Com o que a professora falou, eu ia ficar feliz porque eu gosto de ficar sozinho. 

P: Você não se importaria de perder o parque? 

      Ah.. não ir no parque eu ia ficar triste, mas não ir com parque com amigo eu ia ficar feliz. 

P: Alguma vez já aconteceu isso com você? De fazer alguma coisa e a professora deixar você sem parque? 

 (pensa bastante) Já... 

P: E você gostaria de contar como foi? 

Um dia a professora falou para não ir dentro da sala, só que sem querer eu esqueci... aí a 

professora... achei uma coisa injusta, mas nem dei bola...(inaudível) também achei porque 

esqueceu, esqueceu né? Eu falei pra ela, mas ela nem ligou. 

P: Quem não ligou? 

A professora... aí eu fui lá e primeiro eu fiquei lá com a professora, (não fica muito claro onde 

a criança precisou ficar, aparentemente sem o parque), depois eu saí porque ela deixou, mas meu 

amigo ficou mais tempo do que eu, porque ele é mais bagunceiro... daí ele só pediu pra pegar um 

jogo. Depois ele pode sair... imagina uma coisa dessas? Só pessoa louca né? 

P: Como assim, “louca”? 

Ah, uma pessoa que não gosta de crianças, que quer fazer uma coisa dessas, que criança não gosta 

né? Não pode fazer aula, não pode fazer nada de legal? Aí é chato. A criança pode não gostar 

daquela escola e não aprender as coisas que tem lá. E a pro não percebeu isso? 

 

 

 História 4 Participação nas Escolhas 

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor? 

     (Fica claro, pelos comentários anteriores, que a criança compreendeu bem a história)  

P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

O Enzo estuda numa escola que ninguém pode escolher, aí tem que sentar com amigo que ele 

não gosta. 

P: Como você acha que o Enzo está se sentindo? 

Triste 

P: Por que você acha que o Enzo não pode escolher onde vai se sentar? 

Porque a professora manda toda hora, parece um chefe. Ela manda em tudo né? 

P: Você acha certo ou errado o Enzo não escolher onde vai se sentar? Por quê? 
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Errado. Porque cada um tem o direito de escolher onde pode ficar. Isso é que nem assim, amigo 

não deixa você ficar num lugar só porque está perto da brincadeira, daí o aluno diz que não é 

certo mandar no outro. Isso já aconteceu comigo, e eu falei que tenho o direito de ficar num 

lugar... que ele não tem o direito de falar onde eu fico.  

P: Certo, e se fosse a professora? 

 A professora, comigo? Daí eu falaria assim: “Professora, só que assim é chato né? Todo 

mundo tem o direito de ficar onde quer”. 

P: Por que você acha que a professora do Enzo não permitiu que ninguém escolhesse o lugar? 

Porque ela escolhe o lugar que combina. Só que o Enzo quer escolher um lugar... se ele 

escolhesse o lugar que ele quisesse, ele ia se sentir melhor, porque com aquela professora 

mandona, que manda em tudo, ele não vai se sentir melhor.  

P: E você acha certo ou errado a professora do Enzo não deixar ninguém escolher o lugar? 

Errado, por isso que eu falei. 

P: O que você faria nessa situação se você estivesse lá?  

Já falei, eu ia falar assim: “Ah, será que você não pode escolher outro, não?” Se ela falar não, 

eu ia falar que assim é chato. Aí ela deixa. 

P: Ela deixa no final? 

Isso. 

P: Alguma vez isso já aconteceu com você? Você gostaria de me contar como foi?  

Respondido anteriormente 

 

Sujeito 5: A., menino, 11 anos. Estuda em escola pública, 4º ano. Levou 35 minutos para concluir 

entrevista. 

História 1: Dúvida na atividade em sala de aula  

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor?  
     Sem registro. Repetiu sem dificuldade. 
P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

Ele não sabe muito matemática, ele tem medo de pedir ajuda para a professora e ele acha que 

se ele pedir ajuda para a professora, os amigos vão dizer que ele é burro. 

P: Como você acha que a Antônio está se sentindo?  
Tristeza. 

P: Por que você acha que o Antônio não disse que precisava de ajuda? 
Porque ele fingiu que sabia, mas no caso ele não sabia. 

P: Você acha certo ou errado o Antônio não pedir ajuda? Por quê? 
Não sei. Se ele pedisse ia ser bom e se ele não pedisse ele não ia conseguir completar, mas 

ninguém ia perceber. 
P: Por que você acha que os amigos de Antônio não o ajudaram? 

Porque eles não perceberam. Eles não eram bons amigos, por isso não quiseram ajudar ele. Se 

tivessem percebido talvez ajudariam. 
P: Você acha certo ou errado os amigos de Antônio não terem ajudado ele? Por quê? 

Errado. Se fossem amigos de verdade teriam ajudado. 
P: Por que você acha que a professora de Antônio não o ajudou? 

Porque ele não pediu ajuda. Se tivesse pedido ela teria ajudado. 
P: Você acha certo ou errado a professora de Antônio não ter ajudado ele? Por quê? 

Errado, ela é uma professora, deveria ter percebido e perguntado: “Você está com 

dificuldade?” E daí pedir a um aluno para ajudá-lo. 
P: O que você faria nesta situação se você fosse da turma da Antônio? 

Eu ia perguntar se ele precisava de ajuda. 
P: Alguma vez isso já aconteceu com você? Você gostaria de me contar como foi?   

Várias vezes. Eu não falavra para a professora que precisava de ajuda, mas falava para meu 

melhor amigo e ele dizia: “Se vira”.  

 

Não foi perguntado a respeito de como ele se sentiu. 
 

História 2: Conflito entre pares 

  

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor? 

Sem registro. Repetiu sem dificuldade. 

P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 
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Eles estavam jogando e aconteceu uma falta. 

P: Como você acha que Rafael está se sentindo?  

Machucado e triste porque não continuou jogando. 

P: Como você acha que Paulo está se sentindo? 

Não sei... triste... 

P: Por que você acha que aconteceu isso com Paulo e Rafael? 

Por causa que o Rafael estava fazendo muitos gols e o time do Paulo estava perdendo, então 

ele teve que dar um carrinho no Rafael, isso já aconteceu comigo... 

P: Você acha certo ou errado o Paulo ter machucado Rafael? Por quê? 

Errado, porque poderia ter sido grave. 

P: Por que você acha as crianças continuaram o jogo? 

Porque o professor deve ter seguido o jogo fingindo que não tinha acontecido nada. 

P: Você acha certo ou errado as crianças terem continuado o jogo? Por quê? 

Errado: Porque o Rafael tava machucado. O professor deveria ter parado o jogo, marcado o 

pênalti.  

P: O que você faria nesta situação se você estivesse jogando com Rafael e o Paulo? 

Eu ia falar pro professor pra pedir o “VAR” , uma tela que só os juízes podem ver o que 

aconteceu. 

P: Isso já aconteceu com você?  

Sim, eu dei um carrinho no menino, mas ele deu um pulo e não sofreu a falta. Eu me senti meio 

alegre, meio bravo. Eu tentei várias vezes dar um carrinho no menino e jogar ele pro chão. 

 

 

História 3: Conflito adulto e criança 

 

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor?  

Sem registro. A criança repediu sem dificuldades. 

P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

Que o Davi não podia ter feito isso porque ele poderia ter se machucado. 

P: Como você acha que o Davi está se sentindo? 

Arrependido. 

P: Como você acha que a professora do Davi está se sentindo? 

Brava. 

P: Por que você acha que Davi desceu a rampa correndo? 

Porque ele queria ver a sensação. 

P: Você acha certo ou errado o Davi ter descido a rampa correndo? Por quê? 

Errado porque ele poderia ter se machucado. 

P: Por que você acha que a professora de Davi disse que ele não poderá brincar no dia seguinte? 

Porque ele ficou de castigo. 

P: Você acha certo ou errado a professora de Davi ter dito que ele não poderá brincar no dia seguinte? Por 

quê? 

Certo, porque ele tava de castigo e desceu a rampa correndo e poderia ter se machucado e a 

professora teria levado a culpa. 

P: O que você faria nessa situação se você estivesse lá?  

Eu ia falar pra ele parar de correr. 

P: Alguma vez isso já aconteceu com você?  

Não, na minha escola não tem rampa. 

 

 

História 4 Participação nas Escolhas  

P: Você pode repetir para mim a história que acabei de lhe contar, por favor? 

Sem registro. A criança repetiu sem dificuldades.  

P: O que você acha que está acontecendo nessa história? 

O Enzo quer sentar com o melhor amigo dele. 

P: Como você acha que o Enzo está se sentindo? 

Triste. 

P: Por que você acha que o Enzo não pode escolher onde vai se sentar? 

Porque é ela que manda. 

P: Você acha certo ou errado o Enzo não escolher onde vai se sentar? Por quê? 

Certo. Porque não é ele que escolhe onde quer sentar. 
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P: Por que você acha que a professora de Enzo não permite que ninguém escolha o lugar? 
 Porque senão vira uma bagunça. 

P: Você acha certo ou errado a professora de Enzo não deixar ninguém escolher o lugar? Por quê? 
Certo. Se a professora deixar sentar com um amigo, a sala vira uma bagunça. É que nem na 

minha sala, todo mundo começa a gritar. 
P: O que você faria nessa situação se você estivesse lá?  

Eu ia sentar com a pessoa que a professora mandasse eu sentar. 
P: Alguma vez isso já aconteceu com você? Você gostaria de me contar como foi? 

Sim, eu me senti triste. Eu queria sentar com o meu amigo pra gente fazer um cartaz juntos e 

a professora não deixou, eu tive que sentar com um grupo de meninas. 

 

3. Validação de juízes  

 O primeiro instrumento foi submetido, através de um formulário criado no Google 

forms, à análise de três juízes: Profa. Dra. Betânia Alves Veiga Dell' Agli, Profa. Dra. 

Jackeline Souza, Profa. Dra. Sandreilane Cano da Silva. 

 O enunciado introdutório das histórias foi avaliado como parcialmente satisfatório, 

conforme a figura 1.  

 

 Figura 1: Avaliação do enunciado das histórias 

  

 As justificativas dos juízes faziam referência à linguagem utilizada no enunciado, 

sendo que a sugestão apresentada e acatada, foi de torná-la mais informal e confortável 

para as crianças, conforme o Quadro 1: 

 

 Quadro 1: Enunciado das histórias 

Original Após validação dos juízes 
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Olá, tudo bem? Eu vou contar para você quatro 

situações vivenciadas por algumas crianças dentro 

da escola delas. Elas estão no mesmo ano que você 

(dizer qual é). Gostaria que você ficasse bastante 

atento(a) ao que está acontecendo e que 

respondesse a algumas perguntas. Não tem 

resposta certa ou errada. Só desejo saber o que você 

pensa sobre as histórias que vou lhe contar. Se tiver 

qualquer dúvida me pergunte, tudo bem? Vamos 

lá? 

Olá, tudo bem? Eu vou contar para você quatro 

histórias que aconteceram com crianças da sua 

idade dentro da escola delas. Elas estão no mesmo 

ano que você (dizer qual é). Quero que você preste 

bastante atenção ao que está acontecendo e depois 

me responda algumas perguntas. Não tem resposta 

certa ou errada. Só desejo saber o que você pensa 

sobre as histórias que vou lhe contar. Se tiver 

qualquer dúvida me pergunte, tudo bem? Vamos 

lá? 

 

A História 1: Dúvida na lição, teve 100% de aprovação, um comentário sobre as 

perguntas estarem claras e simples para as crianças e uma sugestão de alteração semântica 

na última pergunta, que visa garantir o relato das crianças sobre alguma situação que 

tenham vivenciado ou presenciado. Acatamos essa sugestão conforme o Quadro 2 para 

todas as histórias: 

  

 Quadro 2: Pergunta final 

Original Após validação dos juízes 

Alguma vez isso já aconteceu com você? Você 

gostaria de me contar como foi? *Se sim, 

acrescentar: como você se sentiu? 

Você pode me contar uma história como essa que 

aconteceu com você ou que você tenha visto 

acontecer com algum amigo(a) seu? 

Como você se sentiu? 

 

Na História 2: Conflito entre pares, houve um comentário sobre o sentido do texto que 

nos fez analisar a decisão inicial de darmos às crianças a oportunidade de escolher o 

gênero da personagem da história, conforme a figura 2: 

 

 Figura 2: Avaliação da história 2 
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A questão levantada pelo juiz era com relação a se o “jogo de futebol” faria sentido 

para todas as crianças (meninos e meninas). A este comentário somado ao fato de que no 

piloto pudemos constatar que duas crianças tiveram dúvidas sobre o significado de 

“carrinho” (futebol), a história 2 sofreu alteração conforme o Quadro 3. Ficou decidido 

que na pesquisa definitiva todas as histórias serão contadas com personagens do mesmo 

gênero do entrevistado. 

 

 Quadro 3: História 2 

Original Após validação dos juízes 

Rafael (Amanda) estava jogando bola com seus 

amigos durante o recreio. Ele estava jogando muito 

bem nesse dia, fazendo vários gols e seu time estava 

ganhando. Paulo (Júlia) estava no outro time e não 

conseguia fazer gols. Paulo (Júlia) deu um carrinho 

de propósito em Rafael (Amanda), machucando sua 

perna. Rafael (Amanda) caiu e chorou muito, teve 

que sair do jogo e ficar no banco. Todos os outros 

continuaram jogando, inclusive Paulo (Júlia) 

Rafael (Amanda) estava brincando de pega-pega 

com seus amigos durante o recreio. Ele(a) estava 

fugindo muito bem nesse dia. Paulo (Júlia) era o(a) 

pegador(a) e não conseguia pegar Rafael (Amanda). 

Paulo (Júlia) deu um empurrão de propósito em 

Rafael (Amanda). Rafael (Amanda) caiu, machucou 

a perna e chorou muito, teve que sair da brincadeira 

e ficar sentado(a). Todos os outros continuaram 

brincando, inclusive Paulo (Júlia). 

 

As perguntas sobre a História 2 obtiveram 100% de aprovação. 

A História 3: Conflito entre adulto e criança apresentou 100% de aprovação, conforme 

a Figura 3. As perguntas desta história também obtiveram 100% de aprovação. 

 

 Figura 3: Avaliação da história 3 
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Na História 4: Participação nas escolhas, consideraremos 100% de aprovação. A 

justificativa apresentada para uma avaliação parcial do enunciado, conforme Figura 4, 

dizia respeito à semântica: 

 

 Figura 4: avaliação da história 4 

 

A partir da sugestão de simplificar a linguagem, a história 4 sofreu alteração, conforme 

o Quadro 4: 

 

 Quadro 4: História 4 

Original Após validação dos juízes 

Na escola onde Enzo (Lúcia) estuda, a professora 

altera o lugar onde os alunos se sentam uma vez 

por mês. Enzo (Lúcia) quer muito poder sentar 

uma vez com seu melhor amigo. Ele(a) pede isso 

para a professora, mas ela responde que ninguém 

pode escolher o lugar onde vai se sentar e indica o 

lugar onde ele(a) deve ficar. 

Na escola onde Enzo (Lúcia) estuda, a professora 

muda as crianças de lugar uma vez por mês. Enzo 

(Lúcia) quer muito poder sentar uma vez com seu 

melhor amigo. Ele(a) pede isso para a professora, 

mas ela responde que ninguém pode escolher o 

lugar onde vai se sentar e mostra pra ele(a) o lugar 

que ele(a) deve ficar. 

 

As perguntas sobre a história 4 obtiveram 100% de aprovação. 

Em atenção ao comentário de um juiz sobre o interesse em avaliar o objetivo de cada 

história e se elas estão coerentes com o que se propõem a medir, decidimos que estas 

questões serão discutidas na ocasião da qualificação deste trabalho. 


