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RESUMO 
 

Esta pesquisa analisa as relações existentes entre indisciplina escolar e o 
desenvolvimento moral da criança no contexto da Educação Infantil, seguindo a 
perspectiva piagetiana. Para isso, foi desenvolvido um estudo qualitativo que visava 
compreender o conceito de indisciplina escolar, a fim de discernir e interpretar as 
manifestações desse fenômeno no nível de ensino da Educação Infantil, mais 
precisamente, no último ano dessa etapa e descobrir suas relações com o 
desenvolvimento moral da criança. Abordamos a indisciplina como um fenômeno 
interacional, contextual e que acarreta prejuízos na aprendizagem individual ou 
coletiva e nas relações sociais, afetivas e pedagógicas no âmbito escolar e 
utilizamos a teoria proposta por Jean Piaget a respeito do desenvolvimento da 
moralidade, para nos auxiliar a compreender e interpretar esse fenômeno. Em 
complemento ao estudo teórico, realizamos um trabalho de campo, através de 
observações junto a crianças de 4 e 5 anos de idade, em duas escolas Municipais 
de Educação Infantil, localizadas na cidade de Curitiba, Paraná, bem como, 
entrevistamos as Professoras das salas de aula onde aconteceram as observações, 
para que pudéssemos verificar na realidade da escola o que pesquisamos na 
literatura e tirar nossas próprias conclusões. Vemos a indisciplina escolar como um 
dos temas mais intrigantes do âmbito social e educacional e, atualmente, os estudos 
sobre esse tema refletem a sua importância para os professores na Educação 
Básica, bem como sua relevância teórica no campo da pesquisa educacional. 
Entretanto, ainda é restrito o número de pesquisas com o foco aqui proposto, o que 
revela a falta em investigar o contexto próprio da Educação Infantil brasileira, 
conhecer suas características e confirmar esta relação existente entre 
desenvolvimento moral e indisciplina já discutida na literatura educacional de outros 
países. A investigação empírica nos levou a encontrar e definir casos típicos de 
indisciplina, nas salas de aula de Educação Infantil onde realizamos observações, 
cujas descrições e análises apontaram a necessidade de considerar o aspecto 
afetivo, fortemente envolvido nas expressões de indisciplina e influente no 
desenvolvimento da moralidade. Através dessa pesquisa, aprendemos e sugerimos 
que é possível identificar a fase do desenvolvimento da moralidade na qual as 
crianças se encontram, o que nos permitiu compreender as questões morais e o 
processo de desenvolvimento de cada criança, que podem estar envolvidos nas 
situações de indisciplina escolar. Encontramos que as relações entre indisciplina e 
desenvolvimento moral na etapa da Educação Infantil envolvem a dificuldade em 
aceitar e seguir regras; em respeitar o outro, bem como, figuras de autoridade; a 
busca e a necessidade de atenção e de vínculos afetivos e a ausência de 
demonstração de sentimentos reguladores morais, como arrependimento, vergonha 
e culpa. Essas relações podem sugerir uma carência de cooperação e afeição mútua 
nas relações que a criança experimenta, bem como, a pouca convivência com 
valores morais. 

 
Palavras-Chave: Educação. Educação Infantil. Indisciplina. Desenvolvimento Moral. 
Piaget.  Afetividade. 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

This research analyzes the relations between school indiscipline and moral 
development in the context of Early Child Education, following a Piagetian 
perspective. For this, it was developed a qualitative study that aimed to comprehend 
the concept of school indiscipline, in order to discern and to interpret the 
manifestations of this phenomenon in Early Child Education, actually, in the last year 
of this educational level and, also, to discover its relations with the moral 
development of the child. We understand indiscipline as an interacional, contextual 
phenomenon which causes damages for the individual or collective learning and for 
the social, affective and pedagogical relations in school scope and we use the theory 
proposed by Jean Piaget regarding the development of the morality, to help us 
understanding and interpreting this phenomenon. In complement to the theoretical 
study, we carried out a field work, observing children of 4 and 5 years old, in two 
public Early Child Education Schools, located in Curitiba, Paraná, as well as, 
interviewing teachers from the classrooms where the observations had happened, so 
that we could examine in the reality of the school what we read in literature and get 
our proper conclusions. We see indiscipline as one of the most intriguing subjects of 
the social and educational scope and, currently, the studies on school indiscipline 
reflect the importance of this subject for the Elementary and High School teachers, as 
well as reflect its theoretical relevance for the educational research. However, the 
number of researches with the focus we considered here is still restricted, which 
reveals the lack of investigating the proper context of Brazilian Early Child Education, 
knowing its characteristics and confirming the relations between moral development 
and indiscipline, a subject already discussed in foreigner educational literature. Our 
empirical inquiry lead us to find and to define typical cases of indiscipline in the Early 
Child Education classrooms that we observed, whose description and analysis had 
pointed to the relevance in considering the affective aspect, strongly involved in the 
expressions of indiscipline and also influential in the moral development. Through the 
results of our research, we learned and suggest that it is possible to identify the stage 
of moral development where children are, which allowed us to comprehend the moral 
issues and the development process of each child that may be involved with the 
indiscipline situations. We found out that the relations between indiscipline and moral 
development at the Early Child Education level involves the difficulty in accepting and 
following rules, in respecting each other, as well as, authority figures, the search and 
the necessity of bonds and for attention, and the absence of showing regulatory 
moral feelings such as regret, shame and guilt. These relations may suggest a lack of 
cooperation and mutual affection in the relationships that the child experiences, as 
well as, a short experience with moral values. 

 
Key-Words: Education. Early Child Education. Indiscipline. Moral Development. 

Piaget.  Affectivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa propõe uma investigação qualitativa das relações existentes 

entre indisciplina escolar e o desenvolvimento moral da criança no contexto da 

Educação Infantil. Para isso, será realizado um estudo teórico sobre o 

desenvolvimento infantil, seguindo a teoria proposta pelo psicogeneticista Jean 

Piaget (1896-1980), destacando o desenvolvimento da moralidade humana, a fim de 

compreender as manifestações de indisciplina escolar sob essa perspectiva. Em 

complemento ao desenvolvimento teórico, realizamos uma investigação empírica, 

através de observações de crianças de 4 e 5 anos de idade, em duas escolas 

públicas de Educação Infantil da cidade de Curitiba, e entrevistamos professores, 

para verificar e compreender as manifestações de indisciplina e sua relação com o 

desenvolvimento moral nas crianças que se encontram nessa etapa de 

escolarização.  

A indisciplina escolar é um fator que afeta o processo de aprendizagem e 

suas manifestações são marcadas por uma variedade de causas, tipos e 

entendimentos diferentes, fazendo deste tema uma das questões mais intrigantes 

nos âmbitos social e educacional da atualidade. A discussão desta problemática 

está cada vez mais presente nas pesquisas e debates em Educação, que almejam 

compreender e refletir sobre as melhores formas de prevenção e intervenção desta, 

que é considerada um dos fatores que mais interrompem o trabalho de ensino e 

aprendizagem nas escolas.  
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Em análise realizada por Garcia (2009b, p. 7718) ao inquérito internacional 

publicado pela OECD (2009) sobre ensino e aprendizagem em escolas de Educação 

Básica de vinte e quatro países, incluindo o Brasil, denominado TALIS (Teaching 

and Learning International Survey), o autor verificou que os problemas de 

indisciplina são os principais fatores de interrupção do processo de ensino-

aprendizagem nas salas de aula, além de serem a eles destinados cerca de 17,8% 

do tempo de duração da aula, particularmente, nas salas de aula brasileiras. Essa 

pesquisa apresentou o que vem se caracterizando como uma queixa comum de 

muitos professores brasileiros que lidam com problemas de indisciplina em seu 

cotidiano e perdem tempo efetivo do trabalho de ensino-aprendizagem para 

administrar essas interrupções.  

Segundo Garcia (2008, p. 376), os problemas de indisciplina na escola 

acabam “mobilizando pessoas, tempo e outros recursos, de um modo não esperado 

e que acabam gerando transtornos de várias ordens”, que interferem no trabalho dos 

professores e no funcionamento da sala de aula. São problemas enfrentados todos 

os dias na realidade das escolas, que influenciam o processo de ensino-

aprendizagem, a rotina e as relações sociais e pedagógicas. 

As situações de indisciplina na escola podem ser observadas em diferentes 

anos ou séries escolares, em diferentes instituições, privadas ou públicas, e em 

diferentes níveis sócio-econômicos da população. A indisciplina escolar, portanto, é 

um fenômeno que se tem expressado em diferentes contextos e níveis educacionais, 

e se apresenta nos sistemas educacionais de diferentes países, o que fornece uma 

complexidade em sua conceituação, pois seu entendimento depende de muitas 

variáveis, como a faixa etária em que ocorre, a sociedade, a história e a cultura em 

que o fenômeno se apresenta. Garcia (2009a, p. 7129) afirma que “a literatura 
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educacional registra uma pluralidade considerável de sentidos atribuídos à noção de 

indisciplina, bem como diferentes apreciações em relação as suas causas”. 

Com esta pesquisa, pretendemos compreender esse fenômeno que se 

apresenta no ambiente escolar da Educação Infantil, buscando na teoria educacional 

e na psicologia da criança uma maneira de encontrar as respostas, pois, partimos da 

proposição de que as manifestações de indisciplina estão relacionadas ao 

desenvolvimento da moralidade na criança.  

Encontramos na literatura educacional a sugestão de que existe uma relação 

entre indisciplina e moralidade. “Os problemas de indisciplina na escola estão 

associados com os problemas da moral”, afirma Parrat-Dayan (2008, p. 31). Nesse 

sentido, se os problemas de indisciplina possuem relação com problemas de ordem 

moral, onde eles se situam? Quais são esses problemas? Na citação acima, Parrat-

Dayan se refere à escola em geral, no entanto, se direcionarmos esse 

questionamento para a escola de Educação Infantil, iremos nos deparar com o 

desenvolvimento moral em processo de construção nos sujeitos e ter a possibilidade 

de perceber onde se encontra esse problema de ordem moral que pode aparecer 

nas manifestações de indisciplina. Assim, a pretensão de investigar essa relação na 

Educação Infantil é não só de constatá-la e observá-la, mas também de 

compreendê-la em meio ao processo de desenvolvimento moral da criança.  

A proposta de ir até o contexto da Educação Infantil para observar e constatar 

a existência de manifestações de indisciplina e analisar sua relação com o 

desenvolvimento moral é uma forma de possibilitar a compreensão de como surgem 

os problemas de indisciplina na escola, desde os primeiros anos escolares, ou seja, 

desde as primeiras experiências do ser humano com o ambiente escolar, social, 

coletivo e com disciplina.  
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Investigar as primeiras experiências do ser humano, ou seja, estudar o 

desenvolvimento infantil e as relações sociais na infância constitui a origem da 

escolha desse objeto e da maioria de minhas escolhas profissionais, motivadas pelo 

desejo pessoal e pelo fascínio que o universo infantil sempre despertou. O anseio de 

aprofundar os conhecimentos sobre o funcionamento psíquico e a construção da 

personalidade veio ao encontro da ideia de que a infância é o caminho para as 

mudanças, para pesquisar o que pode ser aprimorado, o que pode ser estimulado e 

o que pode trazer consequências negativas. Estudar e trabalhar com a infância é 

agir no presente para tentar interferir no futuro, seja daquele sujeito ou até mesmo 

de uma sociedade.  

Essa trajetória até aqui foi marcada pela busca de conhecimentos e pelo 

trabalho com a psicoterapia infantil e a psicanálise e, pelo interesse no 

desenvolvimento e na constituição do sujeito, que sempre culminaram em trabalhos 

que envolviam o estudo da infância, desde minha graduação, em praticamente todas 

as especializações e nesta atual pesquisa. O universo infantil sempre foi um fator de 

motivação pessoal e profissional.  

É pertinente mencionar a ideia de que o estudo da questão da moralidade 

infantil pode contribuir para o entendimento do instigante tema da indisciplina 

escolar, que gera inquietação e ansiedade nos contextos onde ocorre, tornando-se 

um agravante na qualidade das relações na escola. Assim, a polêmica e a 

complexidade que o tema da indisciplina traz incrementam nosso anseio de 

investigar e compreender esse fenômeno que compromete tanto tempo e qualidade 

no trabalho escolar e nas relações aluno-aluno e professor-aluno.  

Os estudos sobre indisciplina escolar, atualmente, refletem a importância 

deste tema para os professores da Educação Básica, bem como sua relevância 
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teórica no campo da pesquisa educacional. Existe uma produção teórica sobre essa 

questão na escola, uma variedade de investigação, com diferentes referenciais 

teóricos em diferentes contextos educacionais. A pesquisa aqui proposta pretende 

levar essa discussão para o ambiente próprio da Educação Infantil, utilizando-se, em 

particular, do referencial teórico piagetiano como um meio de compreender o 

fenômeno da indisciplina escolar. Os estudos sobre esta temática específica da 

relação entre desenvolvimento moral da criança e indisciplina escolar não são muito 

numerosos, sendo ainda restrito o número de pesquisas com o foco aqui proposto. 

No levantamento bibliográfico realizado, foi encontrada a presença 

significativa de pesquisas, nacionais e estrangeiras, sobre o tema indisciplina, 

principalmente no âmbito escolar da Educação Básica. Contudo, encontramos um 

quadro diferente quanto se trata da literatura sobre indisciplina na Educação Infantil, 

a primeira etapa da Educação Básica. Percebemos que há uma divergência de 

pensamentos entre alguns estudiosos a respeito do tema indisciplina na Educação 

Infantil com relação às atitudes, apresentadas por crianças que se enquadram nesse 

nível escolar, por serem consideradas características de sua faixa etária e de seu 

desenvolvimento, não podendo assim, serem consideradas como problemas de 

indisciplina. Portanto, nesta pesquisa, comprometemo-nos não apenas em 

compreender a relação entre indisciplina e desenvolvimento moral na Educação 

Infantil, mas inclusive, em investigar na teoria e na realidade se podemos encontrar 

e nomear certas atitudes como indisciplina na primeira etapa da Educação Básica. 

Na fase inicial da pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico na 

literatura nacional e estrangeira, em bancos de teses e dissertações, incluindo o 

banco da CAPES e de universidades brasileiras, como a USP, PUCSP, PUCPR, 

UNICAMP e UTP. Também recorremos a sites de pesquisa, como Scielo, Anped, 
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ScienceDirect, ERIC, PePsic e PsiqueWeb. Nessas fontes, foram encontrados 

muitos trabalhos relacionados ao desenvolvimento infantil, alguns estudos sobre o 

desenvolvimento moral da criança e alguns até relacionando indisciplina com 

desenvolvimento infantil, no entanto, grande parte desses trabalhos encontrados 

pertencem à área comportamental e segue uma linha behaviorista de pensamento, 

que se afasta da proposta desta pesquisa. As pesquisas de mestrado e doutorado 

disponíveis no site da CAPES, entre os anos de 1999 e 2010, que abordam a 

problemática da indisciplina, revelam a expressividade desse estudo, no entanto, a 

grande maioria se concentra no Ensino Fundamental e poucas abordam a relação 

com o desenvolvimento infantil. Particularmente, sobre a relação entre indisciplina e 

desenvolvimento moral na Educação Infantil, a literatura é bastante restrita. 

Embora existam na literatura educacional brasileira materiais e pesquisas que 

focalizem o desenvolvimento da criança na Educação Infantil, o que se observa é a 

existência de poucas fontes de pesquisa e conhecimentos específicos sobre a 

relação entre desenvolvimento moral e indisciplina, sendo que, as pesquisas 

baseadas em investigações estrangeiras e as realizadas em âmbito nacional 

ganham representatividade em nossa investigação (DEVRIES, 2004, 2003, 2002, 

1998; HOWSE et al, 2003; VERGÉS E SANA, 2009; VINHA, 2009, 1999, 1998; 

WEBSTER-STRATTON, 1998). Nesse sentido, percebe-se aqui, a necessidade de 

ampliar a investigação do contexto próprio da Educação Infantil brasileira, conhecer 

suas características e confirmar a relação existente entre desenvolvimento moral e 

indisciplina, que vem sendo discutida na literatura educacional. Assim, realizamos 

uma investigação e análise do contexto da Educação Infantil local, para que essas 

questões da indisciplina e da moralidade possam ser aprofundadas. 
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Após a introdução, este texto inicia com a caracterização do nível de ensino 

da Educação Infantil, bem como uma síntese de suas origens históricas até chegar 

às instituições brasileiras. Nesse capítulo teórico, destacamos a importância das 

relações sociais no período da infância que engloba essa etapa de ensino, pois os 

temas da indisciplina e da moralidade pertencem a esse contexto de relações.  

Em seguida, exploramos a problemática da indisciplina escolar no contexto da 

Educação Infantil, apresentando, primeiramente, algumas ideias sobre os conceitos 

de indisciplina para posteriormente situarmos essas ideias no ambiente próprio 

dessa etapa educacional, iniciando a discussão a respeito do que pode e do que não 

pode ser considerado indisciplina nessa faixa etária. 

 No capítulo seguinte, introduzimos a visão em Piaget para entender os 

processos de desenvolvimento cognitivo e moral da criança e subsidiar nossa 

compreensão sobre o fenômeno da indisciplina escolar. No início, apresentamos 

uma breve biografia de Piaget; em seguida, exploramos o desenvolvimento dos 

processos cognitivos a fim de contextualizar e entender o desenvolvimento moral da 

criança, tema da última seção desse capítulo. Buscamos esse referencial para 

melhor compreender a criança na faixa etária dos 4 e 5 anos, para a qual a pesquisa 

se destina, e as manifestações de indisciplina escolar na fase educacional em que 

elas se encontram.  

A quinta parte desta pesquisa refere-se à investigação empírica que 

realizamos para observar e identificar, no cotidiano das salas de aula de Educação 

Infantil, as relações entre indisciplina e desenvolvimento moral. A investigação 

qualitativa, do tipo exploratória, teve como metodologia a combinação entre revisão 

teórica e trabalho de campo. Nesse capítulo, que apresenta a natureza da pesquisa 

e a metodologia do trabalho de campo que realizamos em duas escolas municipais 
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da cidade de Curitiba, são investigadas questões sobre indisciplina escolar e 

desenvolvimento moral, na faixa etária dos 4 aos 5 anos de idade, não englobando 

toda a faixa a que a Educação Infantil se destina. O componente teórico que envolve 

essa questão foi o que possibilitou essa delimitação das idades, para fins de 

investigação da fase em que as crianças entram realmente no mundo da moralidade 

e começam a compreender as questões éticas que permeiam suas relações sociais 

no ambiente escolar. Neste capítulo apresentamos os resultados de nossa 

investigação empírica, destacamos os casos típicos de indisciplina na Educação 

Infantil e trazemos a contribuição dos relatos das três Professoras entrevistadas. 

No sexto capítulo, exploramos a discussão sobre as relações entre os atos de 

indisciplina na Educação Infantil e o desenvolvimento moral das crianças 

observadas. Neste ponto da pesquisa, chegamos à conclusão de que não podemos 

pensar a moralidade apenas pelo viés cognitivo, dessa forma, nos propusemos a 

compreender as relações entre desenvolvimento moral e indisciplina na Educação 

Infantil, através do estudo da afetividade. Percebemos que tanto a indisciplina 

escolar quanto o desenvolvimento moral são balizados por aspectos relacionais, ou 

seja, acontecem no âmbito das relações e a afetividade é um componente 

determinante nesse contexto. Ao final desse capítulo, descrevemos algumas 

passagens que observamos referentes à construção da moral autônoma na criança, 

a fim, de demonstrar que é possível visualizar, identificar e interpretar esse processo 

de desenvolvimento, nessa fase da Educação Infantil.  

Na seção final, trazemos as conclusões desta investigação, com a 

apresentação de uma síntese sobre o conceito de indisciplina escolar e suas 

expressões no ambiente da Educação Infantil, bem como, o que esse fenômeno 

revela sobre o aluno. Além disso, aprendemos e sugerimos que é possível identificar 
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a fase do desenvolvimento da moralidade na qual as crianças se encontram, o que 

nos permitiu compreender as questões morais e o processo de desenvolvimento de 

cada criança que podem envolver as situações de indisciplina escolar.  
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2 UMA INCURSÃO PELA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Neste capítulo, caracterizamos a Educação Infantil como nível educacional, 

visando a conhecer, teoricamente, os conceitos, os aspectos históricos e as relações 

sociais dessa etapa de ensino que será o foco da pesquisa empírica sobre o 

desenvolvimento moral das crianças e a indisciplina escolar.  

A fim de compreender as relações entre o desenvolvimento moral e a 

indisciplina escolar, torna-se relevante explorar, primeiramente, o ambiente onde 

essas relações acontecem, ou seja, estudar o ambiente educacional no qual se dará 

esta pesquisa, seus aspectos históricos, suas origens e principais teorias. Partindo 

de uma visão piagetiana sobre o desenvolvimento da moralidade na criança, 

pretendemos investigar e enfatizar, dentro desse ambiente educacional, o campo 

relacional que se estabelece na Educação Infantil e, se possível, identificar e 

compreender a indisciplina escolar. Para isso, é necessário conhecer as 

características próprias da Educação Infantil, seus conceitos, objetivos, história, 

contextualização das relações sociais e as manifestações de indisciplina comuns 

nessa etapa da Educação Básica. 

Inicialmente, fazemos uma introdução ao conceito de Educação Infantil para 

situar nossa pesquisa, com uma breve contextualização sócio-histórica e, então, 

analisamos as relações sociais nessa etapa de ensino, pois é no contexto de 

relações que se desenvolve a moralidade na criança.  
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2. 1 CARACTERIZANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

A Educação Infantil é uma etapa educacional que, assim como o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, integram a Educação Básica do País, e se destina a 

todas as crianças de 0 a 5 anos de idade. Por mais simples e objetiva que pareça, 

essa é uma caracterização recente na trajetória da educação da infância no País, 

que busca superar o objetivo assistencialista, muito presente nessa área. 

 Segundo Oliveira (2010, p. 35), houve um progresso na Educação Infantil no 

Brasil em relação ao que antes se chamava educação pré-escolar, caracterizada 

pela ausência de regulamentação e pelo atendimento fora da família a crianças que 

não frequentavam a escola. As etapas conceituadas como creche e pré-escola 

passaram a ter reconhecimento como etapa da Educação Básica e a ser incluídos 

ao que nossa legislação chama de Educação Infantil.  

O que podemos perceber é que a Educação Infantil no Brasil vem sofrendo 

transformações significativas nos últimos anos e adquirindo maior relevância na 

sociedade, na ciência e nas políticas públicas, como é possível verificar em 

pesquisas de diversos estudiosos da área (OLIVEIRA, 2000, 2010; KRAMER, 2003; 

KUHLMANN JR. 2000, 1998; e LUCAS, 2005). Como nível de ensino, tem avançado 

em relação às práticas e a democratização, e sua legislação tem sido aprimorada.  

Foi a partir da Constituição Federal de 1988 que os avanços e conquistas 

nesse nível educacional começaram a surgir, iniciando com o estabelecimento de 

ser um dever do Estado, através dos municípios, a garantia de acesso a todas as 

crianças de 0 a 6 anos à Educação Infantil. Este avanço culminou com a “tardia”, 

como se refere Moysés Kuhlmann Jr. (2000, p. 6), Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9.394, de 1996, que firmou a importância e o direito de todas as 
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crianças à Educação Infantil, sendo estabelecido, pela primeira vez na história do 

país, que a Educação Infantil deve constituir a primeira etapa da Educação Básica 

(BRASIL, 1997).  

Entretanto, não só a regulamentação aconteceu tardiamente em nosso País, 

mas, sobretudo, tardia foi a categorização da Educação Infantil como primeira etapa 

da Educação Básica. De fato, apenas após a LDBEN de 1996, que se iniciou o 

processo de universalização do ensino para todas as crianças de 0 a 6 anos, junto 

com a intenção de extinguir a tradicional caracterização assistencialista ou de 

simples preparação para a alfabetização, para ser, então, reconhecida como uma 

etapa fundamental e necessária para o desenvolvimento de todas as crianças.  

Decorrentes daquela regulamentação, foram ocorrendo adaptações e 

pesquisas visando sempre ao melhor aproveitamento e acesso possível a essa 

etapa da educação. Posterior à LDB, foi criada, em 1998, a primeira proposta 

pedagógica de orientação para as instituições de Educação Infantil no Brasil, o 

RCNEI ou Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Exatamente 

como explicita o nome, essa proposta não é um currículo para o nível educacional 

em questão, e sim, uma referência, um guia para orientar os profissionais que ali 

atuam. Conforme se encontra no início da proposta, o RCNEI (BRASIL, 1998a, p. 

13) traz:  

 

 

[...] referências e orientações pedagógicas que visam contribuir com a 
implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover 
e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das 
crianças brasileiras.   
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Esse referencial apresenta uma proposta pedagógica de auxílio à criação de 

atividades que estimulem a interação social, a formação da identidade e a 

autonomia da criança. São essas três capacidades compõem os principais objetivos 

que o RCNEI almeja desenvolver nas instituições de Educação Infantil do País.  

Paralelamente ao RCNEI, com os mesmos propósitos, mas com diferente 

aplicação, são instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil, em abril de 1999. Em conformidade com a LDB de 1996, tais Diretrizes 

(BRASIL, 1999), de caráter obrigatório, constituem uma: 

 

 

[...] doutrina sobre Princípios, Fundamentos e Procedimentos da Educação 
Básica, definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 
de Educação, que orientarão as Instituições de Educação Infantil dos 
Sistemas Brasileiros de Ensino, na organização, articulação, 
desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. 

  

 

Com essas regulamentações, firma-se a proposta de instruir e organizar os 

objetivos comuns e as práticas pedagógicas de todas as instituições de Educação 

Infantil do País.  Na Resolução nº 5, de dezembro de 2009, que vem fixar e atualizar 

as DCNEI (BRASIL, 2009), pode ser observado que o objetivo é instituir uma visão 

integradora e indissociável entre as ações de cuidar e de educar, fazendo prevalecer 

a indivisibilidade das dimensões motora, afetiva, cognitiva, lingüística, ética, e social 

da criança. Assim, a proposta é assistir e educar as crianças, de maneira que 

forneça condições saudáveis e adequadas para seu desenvolvimento cognitivo e 

social, e possibilite uma formação para a cidadania. Sobre essa proposta, Zilma 

Oliveira explica: 
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A educação para a cidadania inclui aprender a tomar a perspectiva do outro 
– da mãe, do pai, do professor, de outra criança, de quem perdeu a mãe, 
de quem tem o pai muito doente ou preso na penitenciária – e ter 
consciência dos direitos e deveres próprios e alheios. (OLIVEIRA, 2010, p. 
52). 

  

 

Podemos perceber que, a educação para a cidadania referenciada pela 

autora acima implica implica o desenvolvimento não apenas cognitivo e social, mas, 

essencialmente, o desenvolvimento moral e afetivo, para o exercício de considerar a 

perspectiva do outro e de relações democráticas e de igualdade desde que a criança 

entra no ambiente escolar. Além disso, observamos que o processo de 

aprendizagem nessa etapa se dá primordialmente nas relações sociais que a criança 

estabelece. Sendo assim, é aprendendo a conviver com o coletivo e a perceber a 

existência do outro que ela vai gradativamente se desenvolvendo, de uma maneira 

global.   

Nesta parte do estudo, fizemos uma sucinta apresentação da Educação 

Infantil, como nível educacional, dentro do que, posteriormente, delimitaremos o 

estudo para a faixa etária em que realizaremos nossa pesquisa. A seguir, iniciamos 

com uma breve contextualização sócio-histórica da Educação Infantil no Brasil e no 

mundo, para compreender, de maneira mais ampla, suas razões e existência.    

 

 

2. 1. 1 O Contexto da Educação Infantil 

As instituições dedicadas ao ensino e à etapa escolar da Educação Infantil 

são iniciativas recentes em nosso País, onde as primeiras entidades dedicadas à 

esse nível de ensino surgiram em meados do século XX.  No entanto, as origens 

dessas instituições, tanto no Brasil quanto em outros países, são, na verdade, 
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entidades de caridade, com a finalidade de assistir e cuidar de crianças que eram 

desprovidas de assistência básica, como órfãs e crianças pobres, abandonadas ou 

desnutridas. Oliveira (2010, p. 58-59) auxilia-nos na compreensão das origens da 

Educação Infantil, explicando que as primeiras ideias que surgiram a respeito do 

cuidar e do educar crianças pequenas remetiam exclusivamente para uma 

responsabilidade da família, e não fora dela. Mas foi com a finalidade de assistir 

crianças pobres, abandonadas ou órfãs que surgiram os primeiros modelos de 

instituição de educação para crianças pequenas e que estavam vinculadas a igrejas 

e hospitais de caridade.  

A autora (2010, p. 59-60) ainda afirma que, em geral, essas entidades eram 

religiosas e se responsabilizavam pelo recolhimento das crianças, propondo que 

elas, então rejeitadas, servissem aos ensinamentos da Bíblia (como forma de 

compensação por já serem „descendentes do pecado‟) e fossem preparadas para 

uma ocupação quando crescessem. Essa cultura de abandono, rejeição, pobreza e 

caridade perpassa, assim, o modelo de atendimento a crianças carentes no período 

da Idade Média e Moderna e, por muito tempo, influenciou as concepções de 

Educação Infantil; por esses motivos, tradicionalmente assistencialista.  

Lentamente, a partir do século XVII, começaram a surgir preocupações com a 

educação de crianças pequenas, particularmente, na Europa Ocidental. Nessa 

época as concepções em relação à infância e à criança começaram a se modificar e 

a adquirir sentidos diferentes e maior relevância. Oliveira (2010, p. 60) afirma que “o 

desenvolvimento científico, a expansão comercial e as atividades ocorridas no 

período do Renascimento estimularam o surgimento de novas visões sobre a criança 

e sobre como ela deveria ser educada”. O pensamento sobre a infância e sobre a 

criança, que antes fazia referência a adultos em miniatura, sem o reconhecimento 
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desses seres como sujeitos em formação e em desenvolvimento, foi se 

transformando, conferindo valor e importância a esse período da vida. Lucas (2005, 

p. 82) atribui esse progresso nas concepções de criança ao: 

 

 
[...] desenvolvimento da grande indústria, da ciência e da tecnologia, enfim 
com a consolidação da sociedade capitalista, a criança, [...] passou a ser 
vista como um ser frágil que necessitava de cuidados especiais e que 
precisava ser preparada para o futuro. Enfim, que precisava ser educada e 
frequentar uma escola. 

 

 

Oliveira (2000, p. 13) lembra que Comênio (1592-1670) já defendia a idéia de 

educar crianças menores de seis anos e propunha que o processo de aprendizagem 

deveria iniciar pelos sentidos. Em seu livro, Didática Magna, Comênio (1954, p. 156) 

argumenta que a escola deve ter alcance a toda juventude, de “ambos os sexos”, 

“em todas as cidades, vilas e aldeias”, para que as crianças e os jovens “sejam 

instruídos nas letras, na moral e na religião”. Mostrava a preocupação com a 

acessibilidade de todos à escola, conferindo a esta, um caráter instrutor do ser 

humano para a ética, as virtudes e a cidadania. 

Assim, dessas preocupações iniciais e com os avanços científicos e o 

crescimento do comércio nessa época, começaram a apontar novas ideias e 

diferentes pensamentos em relação à infância e às formas de educar crianças 

pequenas. De acordo com Spodek e Brown (1996, p. 14), um dos principais fatores 

contribuintes para o desenvolvimento da Educação Infantil foi a Revolução Industrial 

e o aumento da urbanização, que levaram à ocorrência de mudanças na 

organização das sociedades ocidentais, com vista ao trabalho e à produção de bens, 

e, decorrente disso, à mudança nas estruturas e organização das famílias. 
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Foi assim que, dedicando-se às crianças pobres, órfãs e abandonadas ou 

ocupando o lugar da família no suprimento das necessidades das crianças, filhas de 

operários, surgem então, em meados do século XVIII, na Europa, as primeiras 

instituições de Educação Infantil, sob o olhar assistencialista. Tal como escreve 

Oliveira (2010, p. 60):  

 

 

[..] gradativamente, foram surgindo arranjos mais formais para o 
atendimento de crianças fora da família em instituições de caráter 
filantrópico. [...] tais instituições não tinham uma proposta formalizada, mas 
logo passaram a empregar atividades de canto, de memorização de 
orações e passagens da Bíblia e de exercícios de uma pré-escrita, sendo 
que todas eram focadas no desenvolvimento do bom comportamento, de 
regras morais e de valores religiosos. 

 

 

Com base nessas primeiras instituições de caráter assistencial, surgiram no 

século XVIII, na França, as primeiras escolas para a educação de crianças pobres e 

filhas de trabalhadores, com a proposta principal de ensino de uma ocupação, além 

de cuidado e piedade. Suprindo as necessidades básicas, como higiene e 

alimentação de crianças órfãs ou de famílias menos abastadas, tais instituições 

cuidavam e seguiam uma concepção religiosa na assistência que prestavam e, ao 

mesmo tempo, começavam a se preocupar com a formação dessas crianças para o 

trabalho. Segundo Oliveira (2000, p. 16), essas eram as knitting schools (escolas de 

tricô), onde mulheres tomavam conta de grupos de crianças pequenas e pobres e 

lhes ensinavam a Bíblia e a tricotar, “inicia-se assim, a concepção de pré-escola 

baseada no binômio cuidado e educação” (OLIVEIRA, 2000, p 16).  
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Na metade do século XVIII, essas instituições foram se espalhando por toda a 

Europa e atendendo a um número cada vez maior de crianças. Tal como Lucas 

(2005, p. 82) explica: 

 

 

Nessa época surgem três tipos de instituições básicas: as creches, as 
escolas maternais e os jardins de infância, as quais têm como 
características peculiares o atendimento à criança pequena a partir de 
iniciativas coletivas que surgem não dos poderes oficiais, mas de iniciativas 
isoladas, principalmente da igreja. As creches abrigavam crianças pobres e 
abandonadas. Os jardins de infância tinham o papel de iniciar a parte 
educativa destinada à classe dominante como complemento da ação 
familiar. Já as escolas maternais tinham o objetivo de amparar órfãos e 
filhos de operárias, oferecendo-lhes a guarda e alguma ação educativa. 

 

 

No século XIX, essas ideias começam a aparecer no Brasil e na América 

Latina devido à necessidade da entrada das mulheres no mercado de trabalho, 

dando início às primeiras creches no Brasil – instituições criadas para atender as 

crianças pequenas, filhos de operários, da classe trabalhadora, que precisavam de 

um lugar para deixar as crianças enquanto tinham de trabalhar. “Muitas mães 

necessitavam do espaço para deixar os filhos enquanto trabalhavam fora” 

(PEREIRA, 2008, p. 4). Essas crianças, que ficavam grande parte do dia distantes 

de suas mães, precisavam ser cuidadas e educadas, atividades que a creche 

fornecia, ficando clara aí a permanência do caráter assistencialista. 

Nesse sentido, Oliveira (2010, p. 61) argumenta que os objetivos da proposta 

desse ensino para os menos favorecidos ou filhos de operários eram baseados, 

principalmente, na obediência à autoridade, nos valores morais e na devoção ao 

trabalho. É importante destacar aqui que tais objetivos faziam parte de um ensino de 

característica tradicionalista, impositivo e de controle de comportamentos, e que a 

preocupação era muito mais em “consertar” as crianças que educá-las.   
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Devido ao fato de as propostas informais de ensino marcarem aquelas 

primeiras instituições, o interesse sobre a infância começa a surgir, principalmente 

na Europa, dando origem a diversas concepções teóricas a respeito da infância e, 

consequentemente, da educação de crianças pequenas. As primeiras propostas 

teóricas, pedagógicas e formais, seguiam ideias liberais e chamavam a atenção para 

os processos naturais de desenvolvimento do ser humano.  

A transição do século XVIII para o século XIX foi significativa por surgirem, 

nesse período, os primeiros questionamentos aos tradicionalismos da escola 

daquela época e alguns estudiosos começaram a desenvolver ideias que estão na 

origem do movimento escolanovista. Esse movimento, que teve destaque no século 

XIX e nas primeiras décadas do século XX, surgiu como uma oposição aos métodos 

tradicionais de ensino, maracados pelo formalismo e rigidez e como uma crítica de 

que a Escola Tradicional não respeitava as necessidades e os mecanismos 

evolutivos do desenvolvimento da criança. Segundo Kramer (2003, p. 25), os 

princípios básicos da Escola Nova eram a valorização das necessidades e 

interesses da criança; o foco no desenvolvimento natural; a ênfase nas brincadeiras 

e no simbolismo, e a priorização dos processos de aprendizagem.  

Essas propostas de ensino, mais centradas na criança propriamente dita, ou 

seja, no sujeito em formação, independentemente de sua origem ou descendência,  

começaram a ser disseminadas por vários estudiosos, dentre eles, o filósofo Jean 

Jacques Rousseau (1712-1778), cuja proposta educacional, segundo Oliveira (2010, 

p. 64), “combatia preconceitos, autoritarismos e todas as instituições sociais que 

violentassem a liberdade característica da natureza”. Diferentemente do pensamento 

de sua época, Rousseau concedia importância ao período da infância e ao seu 

desenvolvimento na formação do sujeito adulto. Além de defender, tal como afirma 
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Oliveira (2010, p. 65), Rousseau: “em vez do disciplinamento exterior, propunha que 

a educação seguisse a liberdade e o ritmo da natureza, contrariando dogmas 

religiosos da época, que preconizavam o controle dos infantes pelos adultos”. 

Vemos que o filósofo, já naquela época, colocava-se contra o disciplinamento 

exterior, o autoritarismo e as formas extremas e incoerentes de punições e de 

controle de comportamentos. 

As ideias de Rousseau foram seguidas pelo suíço Johann Heinrich Pestalozzi 

(1746-1827), que defendia, segundo Oliveira (2010, p. 65), que “a educação deveria 

cuidar do desenvolvimento afetivo das crianças desde o nascimento”. Pestalozzi 

criou em suas escolas para filhos de operários, práticas pedagógicas que não 

recomendavam o uso de memorizações e de estratégias de condicionamento, como 

punições e prêmios. Historicamente, tais idéias refletiram em outros autores e 

influenciam algumas correntes de pensamento até hoje. Oliveira (2010, p. 66) 

aponta que “suas ideias tiveram impacto na realidade europeia e norte-americana, 

abrindo caminho para várias iniciativas de integrar cuidado e educação de crianças 

pequenas em instituições extrafamiliares”.  

As ideias de Pestalozzi, assim como as de Rousseau, também foram 

influentes na teoria do alemão Friedrich Wilhelm August Fröebel (1782-1852), que 

transformou em prática seus fundamentos liberais, naturalistas e espiritualistas, 

criando em 1840, na cidade de Blankenburg, o primeiro jardim da infância – primeiro 

dos muitos kindergartens (ARCE, 2002, p. 108). 

  A concepção de Educação Infantil implantada por Fröebel, no século XIX, 

teve fundamental importância e influencia concepções e técnicas utilizadas até hoje.  

O criador dos jardins da infância comparava as crianças com sementes de plantas 

que precisavam ser regadas, cuidadas periodicamente, e expostas a condições 



 30 

favoráveis em seu ambiente para se desenvolverem e crescerem saudáveis. 

Segundo Arce (2002, p. 108):  

 

 
O jardim é um lugar onde as plantas não crescem em estado totalmente 
silvestre, totalmente selvagem, é um lugar onde elas recebem os cuidados 
do jardineiro ou da jardineira. [...] o bom jardineiro sabe “ouvir” as 
necessidades de cada planta e respeitar seu processo natural de 
desenvolvimento.  

 

 

Fröebel também considerava brinquedos e jogos como recursos primordiais 

na aquisição da aprendizagem e o desenvolvimento natural da criança como foco da 

educação. Segundo Oliveira (2010, p. 67), Fröebel partia da idéia de 

“espontaneidade infantil e preconizava a autoeducação da criança através de jogos, 

pelas suas vantagens intelectuais e morais”. 

Arce (2002, p. 114) ressalta que, para o autor, a disciplina externa deveria ser 

substituída pela interna, não devendo ser controlada por castigos físicos. Assim, o 

professor deveria conduzir a criança pequena do jardim da infância a internalizar a 

disciplina e fazer com que ela seja capaz de perceber e avaliar seus atos por si só, 

para só então modificá-los. Neste aspecto, acreditamos que este autor inspirou 

muitos outros teóricos da área, como por exemplo, Montessori e Piaget, pelas 

semelhanças aparentes nas concepções acerca do tema da disciplina, como, por 

exemplo, sua construção interna que o sujeito faz e a não utilização de castigos ou 

prêmios para seu controle. No entanto, na obra de Piaget, não foi possível encontrar 

referências diretas à obra de Fröebel.   

Nesta análise histórica, podemos observar que o desenvolvimento da 

moralidade sempre foi uma preocupação presente nas ideias dos educadores e 

principais teóricos da Educação Infantil. Mais tarde veremos que as primeiras ideias 
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de Piaget em relação ao desenvolvimento moral da criança ocorrem na observação 

de jogos infantis.  

Os avanços nas pesquisas e teorias sobre a educação na primeira infância 

permitiram a discussão e a concepção de suas funções e objetivos, na formação da 

criança, sujeito em constituição. Foi em meados do século XX que se estabeleceu a 

importância, não somente de cuidar, mas de educar as crianças das creches e pré-

escolas, pertencentes à Educação Infantil, para posteriormente integrar essas duas 

ações. Segundo Spodek e Brown (1996, p. 18), influenciados pela educação 

progressista e pelas teorias psicanalíticas, os novos programas para o currículo da 

Educação Infantil começaram a valorizar o período da primeira infância como 

fundamental para o desenvolvimento intelectual e social da criança, ou seja, do 

sujeito, do homem que virá a ser.  

Nessa tendência, é importante destacar dois grandes teóricos educacionais: o 

médico belga Ovídio Decroly (1871-1932), com a proposta de renovação e 

globalização do ensino e da organização das atividades escolares em “centros de 

interesses”, e a médica italiana Maria Montessori (1870-1952), com a sua pedagogia 

científica e um método baseado na construção da personalidade através do 

trabalho, na liberdade e autodisciplina (KRAMER, 2003, p. 25-28; OLIVEIRA, 2010, 

p. 73-76). 

Decroly estava mais focado no desenvolvimento do intelecto, enquanto que 

Montessori criou uma abordagem pedagógica de base científica específica para 

crianças pequenas, inicialmente direcionado a crianças com necessidades especiais, 

mas que foi ampliado e aplicado, por ela mesma, a todas as crianças pequenas em 

geral, em fase de escolarização (KRAMER, 2003, p. 25-28). Os móveis em 

miniatura, as salas de aula mistas, as pecinhas de madeira para o ensino da 
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matemática e outras áreas, e a noção de autodisciplina são algumas das 

contribuições do método Montessori presentes nas escolas de Educação Infantil até 

hoje.  

Na metade do século XX, na França, as ideias de Celestin Freinet (1896-

1966) começaram a ganhar relevância, mostrando uma nova concepção pedagógica 

que também foi disseminada em outros países, fazendo desse autor um teórico 

importante na pedagogia infantil. Conforme traz Oliveira (2010, p. 77), a pedagogia 

de Freinet constitui uma série de atividades que envolvem “aulas-passeio, desenho-

livre, texto-livre, jornal-escolar, correio interescolar”, entre outras, que valorizam a 

autoexpressão e a participação da criança em atividades cooperativas.  

Nessa mesma época, no campo da Psicologia, surgiram estudos sobre os 

processos de aprendizagem e o desenvolvimento infantil que fundamentam teorias 

pedagógicas muito utilizadas na atualidade. Esses estudos foram desenvolvidos por 

influentes autores interacionistas, como o russo Lev Semenovitch Vygotsky (1896-

1934), o francês Henri Wallon (1879-1962) e o suíço Jean Piaget (1896-1980). Os 

enfoques desses autores fazem parte de uma tendência construtivista muito 

influente nas propostas de ensino do século XX que atraíram vários seguidores, 

refletindo na Educação Infantil no Brasil, desde a década de 70.   

Dessa maneira, podemos perceber que as concepções sobre a criança 

pequena, na história da Educação Infantil, mostrada aqui de forma sucinta, foram se 

modificando, ampliando, e assim, transformaram o pensamento sobre esse nível de 

ensino. Dependendo do contexto sócio-histórico, ou seja, da época, do local e da 

estrutura da sociedade em que a criança está inserida é que podemos compreender 

as definições e teorias que embasam as instituições educativas. Lucas (2005, p. 88) 

complementa essa idéia: 
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[...] concomitante com as mudanças na forma de conceber a infância, 
modificações também ocorreram nas instituições escolares que precisaram 
estender-se às camadas populares. Neste sentido, surgiram creches, 
escolas maternais e jardins de infância. 

 

 

Em contraponto com os discursos de Kramer (2003), Oliveira (2000 e 2010) e 

Lucas (2005), o pedagogo e historiador brasileiro Kuhlmann Jr. (2000) faz uma 

análise mais crítica sobre a mesma temática, trazendo uma leitura sociológica e 

política à história da Educação Infantil, principalmente no Brasil. Ele argumenta: 

 

 
As instituições de educação infantil tanto eram propostas como meio 
agregador da família para apaziguar os conflitos sociais, quanto eram 
vistas como meio de educação para uma sociedade igualitária, como 
instrumento para a libertação da mulher do jugo das obrigações 
domésticas, como superação dos limites da estrutura familiar. As ideias 
socialistas e feministas, nesse caso, redirecionavam a questão do 
atendimento à pobreza para se pensar a educação da criança em 
equipamentos coletivos, como uma forma de se garantir às mães o direito 
ao trabalho. A luta pela pré-escola pública, democrática e popular se 
confundia com a luta pela transformação política e social mais ampla. 
(KUHLMANN JR., 2000, p. 11). 

 

 

Percebemos que o autor acima contextualiza a história da Educação Infantil 

no Brasil a partir de um ponto de vista sócio-político, apontando que o contexto 

social em que a educação também está inserida influenciaria o pensamento, as 

decisões e as perspectivas pedagógicas. A visão de Kuhlmann Jr. (2000, p. 15) 

também denota a preocupação com o desenvolvimento das relações sociais da 

criança na Educação Infantil, valorizando a participação do adulto na constituição do 

sujeito como determinante. Além disso, observa a importância em analisar 

criticamente diferentes concepções, vislumbrando outros pontos de vista sobre uma 
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mesma história, neste caso, sobre a implementação e as correntes de pensamento 

que influenciaram e influenciam até os dias de hoje a Educação Infantil. 

Segundo alguns autores pesquisados (OLIVEIRA, 2010, 2000; KRAMER, 

2003; KUHLMANN, 2000; LUCAS, 2005; PEREIRA, 2008), foi no século XX que as 

instituições de Educação Infantil na Europa e na América começaram realmente a se 

estabelecer, surgindo junto com o aumento da demanda a necessidade de 

regulamentação dessa etapa de ensino, bem como a formação de profissionais para 

atender essas crianças, tanto no ensino público quanto no privado. O interesse pela 

infância foi crescendo e, assim, o direito das crianças a uma formação adequada. No 

Brasil, essas ideias começaram a refletir e a surtir efeitos nas três últimas décadas 

do século XX. Pereira (2008, p. 6) destaca que nessa época,  

 

 

[...] a Educação Infantil ganha espaço por meio de três instâncias: práticas 
sociais, políticas públicas e sistematização acadêmica de conhecimentos. 
As políticas tinham como eixo principal a democratização da escola 
mediante a universalização do acesso e a gestão democrática centrada na 
formação do cidadão. Nesse sentido é que se encaminham novas 
propostas para a Educação Infantil e nova concepção de criança.  

 

 

Com esta nova concepção de infância, a educação a ela destinada passa, 

então, a ser respaldada pela legislação no país. Seguindo a Política Nacional para a 

Educação Infantil, aprovada pelo MEC em 1994, vieram as propostas e a 

implantação da LDB de 1996, que incluem na seção II do capítulo II o artigo que 

definiu, pela primeira vez, a Educação Infantil como: 

 

 

[...] primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
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aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade. (BRASIL, 1997).  

  

 

No entanto, esse capítulo da LDB de 1996 sofreu uma alteração e foi 

redefinido com a formulação da Lei 11.274 de 06 de fevereiro de 2006, que 

estabeleceu que, a partir de 2007, passaria a vigorar o início do Ensino Fundamental 

brasileiro aos 6 anos de idade, com duração de nove anos. Os estados e municípios 

teriam, então, até o ano de 2010 para se adaptar à nova lei. De acordo com essa lei, 

a divisão da Educação Infantil está definida por faixa etária. As creches ou entidades 

equivalentes são oferecidas para crianças de 0 a 3 anos de idade e, as pré-escolas, 

para as crianças de 4 a 5 anos de idade (BRASIL, 1997). 

Pela legislação, a Educação Infantil passa, então, a ser direito de todas as 

crianças do país, como parte integrante e fundamental da educação e formação do 

cidadão. A legislação vem com o princípio de fundamentar e organizar o sistema de 

educação do país, a fim de garantir o direito e a universalização dessa etapa de 

ensino. 

Como já vimos anteriormente, outro fato importante na história da Educação 

Infantil no Brasil foi a elaboração de uma proposta pedagógica para orientar o 

trabalho nas instituições. Assim, a partir dos pressupostos da LDB, de 1996 e, de um 

amplo debate nacional sobre as políticas e fundamentos teóricos que norteassem a 

educação de crianças pequenas, foi criado pelo Ministério da Educação e do 

Desporto, em 1998, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – 

RCNEI – que integra a série de documentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

e vem auxiliar e organizar o trabalho pedagógico. 

 A elaboração do Referencial Curricular marca um avanço na educação 

brasileira, pois visa à solução dos problemas educativos no país, através da 
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superação de um modelo de tradição assistencialista das creches e da marca de 

antecipação da escolaridade das pré-escolas (BRASIL, 1998a). A proposta desse 

Referencial para a Educação Infantil seria, então, passar a ter como princípio a 

indissociabilidade do educar e do cuidar, visando ao desenvolvimento da criança, 

desde bebê, para o exercício da cidadania. O cuidado é referente ao atendimento 

das necessidades básicas da criança e, a educação, está relacionada à oferta de 

possibilidades de descobertas e aprendizados da criança. No início do documento, 

ficam claros os seguintes objetivos: 

 

 

[...] o referencial pretende apontar metas de qualidade que contribuam para 
que as crianças tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, 
capazes de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são 
reconhecidos. Visa, também, contribuir para que possa realizar, nas 
instituições, o objetivo socializador dessa etapa educacional, em ambientes 
que propiciem o acesso e a ampliação, pelas crianças, dos conhecimentos 
da realidade social e cultural. (BRASIL, 1998a, p. 5). 

 

 

O RCNEI está dividido em três volumes: o primeiro introdutório, o segundo 

intitulado Formação pessoal e social e, o terceiro, Conhecimento de mundo. O 

terceiro volume engloba seis diferentes eixos de trabalho para a escola seguir e se 

basear, sendo eles: Movimento, Artes visuais, Música, Linguagem oral e escrita, 

Natureza e sociedade, e Matemática.  

O intuito desse documento foi o de servir como um guia de reflexão sobre os 

objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os profissionais que atuam 

diretamente com essas crianças, respeitando seus estilos pedagógicos e a 

diversidade cultural brasileira, por isso, trata-se de um guia de referência curricular. 

Como afirma Lucas (2005, p. 85), o RCNEI é uma “proposta aberta, flexível e não 
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obrigatória”, realizada a fim de auxiliar as Instituições de Educação Infantil na 

elaboração e aplicação de seus planejamentos pedagógicos, considerando as 

particularidades e diversidade da sociedade brasileira. Esta autora ainda aponta 

que: 

 

 

[...] tal como os demais documentos que traçam as diretrizes para os outros 
níveis de ensino elaborados sob orientação de agências internacionais que 
comandam o processo de globalização da economia, o RCNEI chegou às 
escolas e demais instituições educativas e recebeu, por parte dos 
profissionais que aí se encontram o consentimento geral. (LUCAS, 2005, p. 
80). 

 

 

Consentimento geral ou, pelo menos, da maioria, o RCNEI como uma 

sugestão de proposta a ser seguida, fundamenta-se em ideias desenvolvimentistas 

para compreender o ser humano no processo de educação e auxiliá-lo na 

construção de sua personalidade e sua formação pessoal e social. E embora receba 

algumas críticas (ROCHA, 2007; LARA, 2010; LUCAS, 2005), o Referencial não 

deve ser considerado como um retrocesso, pois vem, justamente, trazer o primeiro 

embasamento, o primeiro respaldo teórico e pedagógico, a fim de traçar os objetivos 

e nortear o trabalho de cada instituição de Educação Infantil brasileira. O intuito de 

superar o caráter assistencialista e de marcar a existência do primeiro documento 

que nomeie e dê significação para a Educação Infantil no Brasil só pode ser 

considerado um avanço – um tanto tardio até, podemos afirmar.  

A forma como é abordada a atividade lúdica no RCNEI é criticada por Rocha 

(2007), que aponta como tímido, ainda, o lugar destinado à brincadeira, sendo que 

não estaria assumindo plenamente o brincar como a prática mais importante da 

Educação Infantil. Rocha (2007, p. 268) indica alguns problemas na estruturação do 
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material e da linguagem utilizada, e nas concepções de crianças, educadores e 

escola, bem como, o predomínio de referências advindas da Psicologia e o pouco 

aproveitamento de contribuições de outras áreas do conhecimento humano, como a 

Sociologia e a Linguística.  

Evidentemente, a formação dos profissionais envolvidos nessa área deveria 

sempre ser atualizada e, também, contar com conhecimentos das áreas da 

Psicologia do Desenvolvimento, bem como da Filosofia, da Sociologia e da 

Linguística, da mesma forma que o primeiro Referencial de currículo para a 

Educação Infantil brasileira deveria ser atualizado e reavaliado, constituir-se em um 

currículo, e não ser a única fonte de orientação para uma nação por cerca de 20 

anos.  

Lara (2010), em uma importante contribuição, ressalta que, o cuidar e o 

educar, como propostos no Referencial Curricular, destacam a criança em si mesma 

e o compromisso da família e da comunidade, ao mesmo tempo em que parecem 

afastar a responsabilidade do Estado em seu compromisso com as mesmas. Já 

Lucas (2005, p. 87) reconhece o RCNEI como um importante documento oficial que 

realmente necessita ser profundamente estudado pelos profissionais da Educação 

Infantil. E ainda argumenta que é um documento sobre diretrizes pedagógicas e que 

nele não cabem maiores reflexões referentes à origem da Educação Infantil. No 

entanto, a autora (2005, p. 87) ainda afirma que o Referencial não deixa de salientar 

que “mudanças na maneira de conceber a educação de crianças de 0 a 6 anos só 

ocorrerão a partir de transformações nas concepções de infância, de educação e de 

relações sociais”.   

Nesse sentido, é importante destacar que reformulações e atualizações são 

necessárias para que a proposta curricular possa sempre ser aprimorada e cada vez 
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mais contextualizada, evoluindo com as críticas e avançando em suas ideias, planos 

e práticas pedagógicas. Além disso, vale ressaltar que demanda tempo para 

modificar a visão de uma cultura, mas que não se deve deixar de criar e de 

reinventar, pois são necessários investimentos, pesquisas, estudos e segurança 

para que uma nova concepção pedagógica se estabeleça. Sobre isso, o RCNEI 

(BRASIL, 1998a, p. 17) declara:  

 

 

[...] modificar essa concepção de educação assistencialista significa atentar 
para várias questões que vão muito além dos aspectos legais. Envolve 
assumir as especificidades da educação infantil e rever concepções sobre 
a infância, as relações entre classes sociais, as responsabilidades da 
sociedade e o papel do Estado diante das crianças pequenas. 

 

 

Não podemos esquecer as questões políticas e históricas que envolvem as 

decisões e o manejo dos programas de Educação Infantil, além de reconhecer que a 

adaptação para a realidade multicultural brasileira é um dos êxitos em uma proposta 

para essa etapa de ensino no dias de hoje, e que a sociedade na qual a instituição 

está inserida não deve deixar de participar das decisões dessas propostas, visando 

ao progresso na educação. Kramer (2003, p. 13) compreende que “a escola sozinha 

não modifica a sociedade, mas contribui para que a mudança desempenhe o seu 

papel de ensinar criticamente e forneça instrumentos básicos aos pequenos para o 

exercício da cidadania”, formando assim, indivíduos críticos, criativos e autônomos, 

capazes de agir em seu meio e transformá-lo.  

A Educação Infantil atual propõe valorizar e reconhecer os direitos e deveres 

da criança como uma cidadã, ou, o que poderia ser interpretado por educar as 

crianças dessa etapa para a coletividade, para a vida em civilização, para o respeito, 
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para a vida social. Além de almejar se firmar como etapa fundamental no 

desenvolvimento infantil, aprimorar seus processos de aquisição da aprendizagem, 

de cognição, de coordenação motora e se preocupar com a constituição do sujeito 

social que se forma ali, na escola, e que começa na Educação Infantil.  

Segundo as Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de Curitiba 

(2008, p. 8), o princípio da educação infantil é atuar nas bases da formação humana 

e na construção da identidade de cada criança, considerando e respeitando suas 

singularidades, sendo que quem garante esse processo é a interação social entre as 

crianças e entre os adultos, permitindo a diferenciação e o autoconhecimento de 

cada criança através de sua interação com os outros. Enfim, esta é sim uma 

proposta de educação para a cidadania, para a vida em civilização, estimulada pela 

interação social desde que a criança inicia seu processo de escolarização para 

aprender com as relações sociais, que devem ser promovidas na escola, a se 

diferenciar e a reconhecer e respeitar o próximo. O objetivo, nessa etapa, é: 

 

 

[...] buscar uma educação voltada para um sujeito crítico, criativo, 
autônomo, solidário, cooperativo e argumentativo, [...] que participa 
ativamente da construção do conhecimento sobre si, sobre o mundo e sua 
própria história [...]. (CURITIBA, 2008, p. 9). 

 

 

Essa perspectiva é regulamentada, de modo que, na prática pedagógica, 

possa ser refletida e aplicada por todos os professores e educadores envolvidos no 

contexto da Educação Infantil e apoiados pela lei, pelo Estado. Na última Diretriz 

Curricular promulgada em nosso país, esses valores, entre outros apontamentos, 

são reforçados para garantir sua implementação e continuidade. Essa DCNEI, 

publicada em dezembro de 2009, tem como concepção de criança um sujeito 
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histórico e de direitos, centro do planejamento curricular e ainda ressalta, no art. 4º 

(BRASIL, 2009, p. 1), que a construção de sua identidade acontece nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia, sendo que a instituição de Educação 

Infantil deve promover esse espaço de experiências relacionais cotidianas para a 

criança se desenvolver integralmente. 

Nesse sentido, Oliveira (2010, p. 81) destaca que a Educação Infantil, hoje, 

intui tratar a criança, desde cedo, como um “sujeito social”, como um sujeito ativo, 

construtor de conhecimentos e detentor de capacidades cognitivas e sociais, 

podendo fazer suas escolhas com independência. Levando em consideração o 

grande objetivo desse nível educacional – a educação para a cidadania – é 

importante destacar o aspecto formador e socializador da Educação Infantil, que 

enfatiza o desenvolvimento das relações sociais das crianças nesse período de 

constituição em que se encontram.  

É na escola, onde partilham juntos, alunos de diferentes contextos sociais, 

históricos, políticos e econômicos, que as crianças experienciam a convivência com 

novos grupos sociais, com a heterogeneidade e com a diversidade. Por isso, a 

Educação Infantil pode ser um ambiente produtivo na investigação das relações 

sociais e um lugar onde expressões de indisciplina acabam sendo esperadas e 

observadas. Assim, dado que a Educação Infantil tem essas características, é 

necessário destacar esse aspecto interacional, contexto do desenvolvimento da 

moralidade humana, tendo em vista a importância da convivência social nessa etapa 

do desenvolvimento da criança. Avançamos a seguir a discussão sobre esse 

aspecto.   
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2.1.2 As Relações Sociais na Educação Infantil 

O desenvolvimento social da criança acontece em função de vários fatores, 

incluindo os contatos com o meio ambiente, as experiências vividas e suas 

representações, além da influência dos fatores inatos. As primeiras relações sociais 

da criança acontecem na família, que constitui, assim, o primeiro grupo social no 

qual esta se insere. No contexto dessas relações (da criança com os pais, irmãos, 

avós ou responsáveis), estabelecem-se as primeiras regras de convívio social.  

No entanto, é na escola que a criança tem a chance de ampliar esses 

relacionamentos. A Educação Infantil, por se caracterizar como o primeiro contato da 

criança com o ambiente escolar e por admitir sujeitos de 0 a 5 anos, constitui-se 

como o segundo grande e significativo grupo social do qual a criança faz parte. 

Assim, pelo fato de atender crianças no início de seu desenvolvimento e por 

constituir o primeiro contato que a criança tem com a escola e com um outro grupo 

de relações sociais, a Educação Infantil também é campo para o desenvolvimento 

da criança, juntamente com o contexto da família, podendo, assim, ser definitiva na 

construção do sujeito que a criança ali virá a ser. Neste sentido, consta no RCNEI 

(BRASIL, 1998b, p. 13) que: 

 

 

O ingresso na instituição de educação infantil pode alargar o universo 
inicial das crianças, em vista da possibilidade de conviver com outras 
crianças e com adultos de origens e hábitos culturais diversos, de aprender 
novas brincadeiras, de adquirir conhecimentos sobre realidades distantes. 

 

 

Dessa maneira, a escola passa a fazer parte da vida do ser humano, além de 

essa faixa etária ser determinante na constituição social e grande influenciadora no 

desenvolvimento moral e na construção da personalidade da criança. Como afirmam 
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DeVries e Zan (1998, p. 35), a escola participa do desenvolvimento social e moral da 

criança, quer pretenda fazer isso ou não.  

A escola é a extensão da vida social da criança e, por esse motivo, ela exerce 

influência no desenvolvimento da criança como um todo. É ela que amplia a visão e 

o contato com o mundo para a criança, principalmente com o mundo social e a 

convivência com novos limites. É através da escola que a criança terá a 

oportunidade de convivência social em um ambiente mais amplo que a sua família, 

com regras e normas diferentes, com pessoas diferentes e, com situações distintas 

das que ela até então vivenciava. 

A escola então é vista como um local que proporciona experiências únicas de 

relação, de negociações, de trocas e interações com outras crianças da mesma 

idade. As regras na escola, principalmente na etapa da Educação Infantil, além de 

serem diferentes das de casa, são novas, pois a convivência agora é em grupo, é 

coletiva, e estas regras visam ao respeito e ao bem-estar da totalidade e não apenas 

individualmente. 

As regras só existem porque existem relações sociais, ou seja, elas são 

pautadas nas relações entre os indivíduos e são estabelecidas, justamente, para 

organizar estas relações. Segundo a perspectiva teórica escolhida para fundamentar 

nossa pesquisa, é nas relações sociais entre a criança e seus semelhantes e entre 

ela e os adultos que acontece o desenvolvimento da moralidade, pois são essas 

experiências vivenciadas pela criança que permitem o nascimento do respeito às 

regras e às pessoas que fazem parte de sua convivência social. Sobre isso, Piaget 

(1996a, p. 3) afirma: 
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[...] é nas relações interindividuais que as normas se desenvolvem: são as 
relações que se constituem entre a criança e o adulto ou entre ela e seus 
semelhantes que a levarão a tomar consciência do dever e a colocar acima 
de seu eu essa realidade normativa na qual a moral consiste.  

  

 

Na Educação Infantil, as regras são constituintes e reguladoras das 

experiências coletivas da criança, ou seja, de suas primeiras relações sociais fora da 

família. Nessa etapa, elas servem para orientar e formar uma rotina para as crianças 

poderem se desenvolver, aprender com as relações que elas mesmas constroem e 

crescer com as interações entre elas e outros colegas, entre elas e o professor, com 

os funcionários e com os objetos que constituem o seu ambiente escolar.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) aponta 

que a instituição de Educação Infantil é um dos espaços de inserção das crianças 

nas relações éticas e morais que permeiam a sociedade na qual estão inseridas 

(BRASIL, 1998b, p. 11). É a concepção de que a escola é o ambiente social e moral 

no qual o sujeito vai participar e se desenvolver. 

Com clareza, o RCNEI destaca em sua proposta a importância de valorizar a 

criança em seu contexto social e cultural, sua maneira particular de vivenciar e 

conviver com os outros e de se relacionar com o ambiente que a cerca. Ali se 

argumenta:   

 

 

[...] a criança como todo ser humano é um sujeito social e histórico e faz 
parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, 
com uma determinada cultura, em um determinado momento histórico. As 
crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres 
que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. (BRASIL, 1998a, 
p. 21). 
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Assim, consideramos que toda criança, como todo ser humano, é um ser 

social e, conforme afirmação de Oliveira (2000, p. 27), “seu desenvolvimento 

acontece entre os outros seres humanos, em um espaço e tempo determinados”. A 

criança necessita da convivência, da interação, do vínculo que estabelece com o 

outro para sobreviver, aprender e se constituir. E o processo de aprendizagem nessa 

faixa de idade que compreende a Educação Infantil só acontece através da inter-

relação. Dessa forma, a criança aprende na relação que se estabelece entre ela e o 

outro.  

Em outra obra, Oliveira (2010, p. 143) argumenta que, “o trabalho formativo 

originado da interação com parceiros pela educação escolar, prolonga-se por toda a 

vida da criança e garante a aquisição, a reprodução e as transformações das 

significações sociais”. Na ampliação de sua rede social que acontece na escola, a 

criança começa a se constituir como sujeito, a se perceber como membro do grupo e 

a descobrir que o meio pode modificá-la, assim como ela pode modificar o meio.  

 Nesse sentido, podemos perceber que o desenvolvimento social da criança 

está diretamente relacionado ao meio em que ela vive e ali se desenvolve, 

gradualmente, na medida em que aprende a conviver com outras pessoas, 

respeitando as regras de convivência que vão sendo, aos poucos, percebidas, 

internalizadas e compreendidas no processo de desenvolvimento de sua 

moralidade. Na faixa dos 4 a 5 anos, a interação social entre as crianças é de 

extrema importância para seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral. O aspecto 

socializador que a escola promove acaba sendo um recurso primordial nos 

processos de aprendizagem da criança. Portanto, a aprendizagem ocorre nesse 

ambiente social, através da convivência com outras crianças da mesma idade, na 

relação com o professor, com funcionários da escola e com a sociedade em que 
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está inserida. Sobre o processo de aprendizagem nessa fase, Oliveira (2000, p. 26) 

aponta: 

 

 

Parte-se do princípio que a possibilidade de apropriação de conhecimentos 
se faz presente, nas interações sociais, desde que a criança vem ao 
mundo. Sendo assim, menosprezar a capacidade de elaboração subjetiva 
de cada ser humano ou a responsabilidade da instituição de educação 
infantil frente à gama de conhecimentos que serão colocados à disposição 
das crianças significa, no mínimo, empobrecer o universo infantil. 

 

 

Por isso, é necessário reconhecer as capacidades e competências da criança 

nessa etapa da vida e fornecer todos os recursos e conhecimentos que ela possa 

assimilar, aproveitar, produzir e criar. Nesse momento, a socialização é o maior 

recurso e, ao mesmo tempo, o melhor aprendizado, pois as crianças ampliando suas 

relações e convivendo umas com as outras, todos os dias, aprendem a se socializar. 

Segundo Vergés e Sana (2009, p. 14), o desafio de socializar as crianças na 

educação infantil é descobrir como ajudá-las a controlar seus impulsos, a perceber 

as consequências de cada ato e torná-las capazes de refletir sobre suas ações. A 

respeito disso, DeVries e Zan (1998, p. 281) afirmam: 

 

 

As crianças pequenas ainda não construíram um sistema próprio e estável 
de sentimentos, interesses, valores e reações sociais. È normal encontrar 
dificuldades sociais provenientes de sua incapacidade de assumir a 
perspectiva de outros e pensar além da superfície observável dos eventos 
[...]. 

 

 

Acreditamos não na incapacidade, mas no fato de que as crianças ainda não 

aprenderam a prever situações, a ser empáticas e a compreender as regras de 
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convivência, pois seu desenvolvimento social e cognitivo ainda não lhes permite, 

pois ainda estão em processo de desenvolvimento. No entanto, a escola deve ser 

um ambiente que favoreça e promova esse desenvolvimento.  

A escola deve trabalhar com a perspectiva de criar esse ambiente 

socializador e facilitador do desenvolvimento e construção da criança. DeVries e Zan 

(1998, p. 31) explicam que a escola é o lugar onde se formam todas as experiências 

vividas pela criança através da rede de relações interpessoais existentes em um 

ambiente sócio-moral, ou seja, nesse ambiente facilitador dessas experiências. Essa 

rede é formada pela relação que se estabelece com o professor e com os colegas.  

Assim, as relações sociais da criança, nessa etapa da Educação Infantil, são 

mediadas pelos adultos (na escola, professores e funcionários), pelas crianças de 

mesma idade ou de idades diferentes (com as quais elas podem estabelecer algum 

vínculo quando se encontram em momentos fora da sala de aula, como no 

parquinho) ou pelos objetos, nos momentos de fantasia e brincadeira. É neste 

campo relacional que a criança se desenvolve e é de fundamental importância que 

os professores desse nível de ensino tenham conhecimento de suas influências 

nesse processo.  

Martins Filho e Martins Filho (2009, p. 9) destacam que, a presença, a 

mediação e as interferências que os adultos realizam junto às crianças, são 

fundamentais para o crescimento destas, principalmente se os adultos procuram 

potencializar, qualificar e ampliar as expressões e manifestações socializadoras 

peculiares dos grupos infantis. 

As relações sociais entre as crianças são a base para a construção de suas 

identidades, a partir da diferenciação e identificação entre elas, e contribuem para o 

desenvolvimento de todas as instâncias, como linguagem, emoção, personalidade, 
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moral e cognição. Oliveira (2010, p. 145) afirma que, “atos cooperativos, imitações, 

diálogos, disputa de objetos e mesmo as brigas entre as crianças são grandes 

momentos do desenvolvimento” e acontecem no palco da Educação Infantil. As 

manifestações de descontentamento, desrespeito às regras da sala de aula, 

agressividade e exclusão marcam as primeiras expressões de indisciplina escolar 

nesse ambiente constituído pelas relações sociais e que veremos com mais detalhes 

a seguir. 

Sobre esse aspecto, Spodek e Saracho (1998, p. 150) afirmam que as 

crianças na fase pré-escolar aprendem umas com as outras a se conhecer, a se 

identificar e a se diferenciar, a observar a si mesmas como líderes, seguidoras ou 

isoladas. E ainda afirmam que:  

 

 

Quando são aceitas e apreciadas pelos seus pares, elas se tornam 
confiantes e seguras e, portanto, têm um melhor desempenho escolar. Por 
outro lado, uma aceitação incerta ou parcial torna-as ansiosas e as faz 
duvidar de si mesmas, assim como aquelas que são totalmente rejeitadas 
podem experimentar traumas, agir agressivamente ou se retraírem na 
fantasia ou na apatia. (SPODEK; SARACHO, 1998, p. 150).  

 

 

Dessa forma, as relações sociais nessa fase são imprescindíveis no 

aprimoramento das capacidades de comunicação e expressão da criança, na 

aprendizagem de competir e de compartilhar, de se defender de agressões e de se 

comportar de maneira adequada para cada situação. Nas interações (próprias da 

institucionalização da criança nessa etapa da educação) com os colegas, que:  

 

 

[...] as crianças constroem e compartilham: conhecimentos (criando suas 
próprias linguagens), emoções (através das trocas afetivas que 
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estabelecem), conflitos, resistências e apaziguamentos, resolvendo 
conjuntamente alguns problemas quando os adultos não intervêm. Por 
meio destas interações, apropriam-se das regras do ambiente e dos 
instrumentos que lhes são oferecidos para a execução da tarefa de formas 
muito particulares. Buscam coordenar seus gestos e movimentos 
compondo rituais e imitações do parceiro ou de adultos. (DE PAULA e 
OLIVEIRA, 2000, p. 90). 

 

 

Portanto, assim como o desenvolvimento social, emocional e intelectual, o 

desenvolvimento da moralidade na criança se dá, também e, principalmente, nesse 

mesmo campo de relações. A convivência com o coletivo, a identificação com outros 

membros do grupo, a aprendizagem e a apropriação das regras vão construindo 

gradativamente o desenvolvimento moral da criança. As regras estabelecidas em 

sala de aula para organizar as atividades e a convivência entre os indivíduos são 

pautadas nas relações sociais que acontecem neste ambiente escolar que, quanto 

mais cooperativo for, maior é o favorecimento para o desenvolvimento infantil. Sobre 

isso, as autoras DeVries e Zan (1998, p. 51) argumentam: 

 

 

Dependendo da natureza do ambiente sócio-moral geral da vida de uma 
criança, ela aprende de que forma o mundo das pessoas é seguro ou 
perigoso, carinhoso ou hostil, coercitivo ou cooperativo, satisfatório ou 
insatisfatório. No contexto das atividades interpessoais, a criança aprende 
a pensar em si mesma como tendo certas características em relação aos 
outros. 

  

 

As interações da criança com o meio e o estabelecimento de sua rede de 

relacionamento social, que a escola propicia, são campos de desenvolvimento, de 

aprendizagem e de constituição do sujeito. Reafirmamos que a escola, na etapa da 

Educação Infantil, é o complemento, a extensão da família no processo de 
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socialização da criança, pois ela vem apresentar à criança outra oportunidade de 

convivência social.  

Dessa forma, nos fez sentido expor neste primeiro capítulo, uma introdução a 

esse universo escolar, caracterizando, especificamente, o ambiente que é parte e 

influencia o desenvolvimento infantil, da mesma maneira que nos fez sentido dedicar 

atenção às relações sociais das crianças nesse ambiente. O intuito deste capítulo foi 

também analisar as relações sociais no contexto da Educação Infantil, considerando 

que queremos discutir e compreender, na sequência, a indisciplina escolar, para, em 

seguida, relacioná-la ao desenvolvimento da moralidade na criança, que é 

construída por ela em suas relações sociais.  

Segundo Oliveira (2010, p. 147), é nestas relações, ainda, que a criança 

aprende que fazer parte de um grupo social envolve competências para conformar-

se e contrapor-se, em momentos e situações distintas, ser dependente ou 

independente, ser líder ou seguidor, além de desenvolver a consciência do que 

significa ser justo, verdadeiro, belo. E como a mesma autora complementa, “é uma 

valiosa arena de crescimento pessoal”.  

 Sendo assim, consideramos que é uma etapa de ensino que merece atenção 

por ter grande participação no desenvolvimento global de capacidades, de 

características e da personalidade da criança e, também, para podermos 

compreender, como e por que acontecem as ações de desrespeito às regras que 

organizam e regulam as relações nesse contexto da Educação Infantil. Vimos que é 

a qualidade das relações sociais que auxilia na promoção do desenvolvimento social 

e moral da criança, assim, podemos entender que, antes mesmo de regras, a 

moralidade precisa das relações humanas para acontecer. Fizemos referência, 

anteriormente, a uma citação de Piaget (1996a, p. 3), que considera que “é nas 
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relações interindividuais que as normas se desenvolvem”, e é nesse contexto de 

convivência, de experiência social da criança com regras, limites, enfim, com 

disciplina, que construirão sua consciência, sua personalidade moral.  

Assim, entendemos que as relações sociais, sempre pautadas por regras, 

constituem o palco para o desenvolvimento moral. E é nesse contexto social, 

relacional, entre semelhantes e diferentes que podem acontecer manifestações de 

indisciplina, por isso, o estudo dessa questão se faz tão relevante para esta 

pesquisa. No capítulo a seguir, então, vamos tratar de algumas definições para 

compreender  o  fenômeno   da   indisciplina   escolar,   que   só   alcançará   sentido   

e significado se existir dentro de um contexto de relações sociais. 
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3 ALGUMAS IDEIAS SOBRE INDISCIPLINA ESCOLAR 

 

 

Iniciamos este capítulo com a intenção de explorar o fenômeno da indisciplina 

escolar, a partir do estudo e da análise dos conceitos relacionados a ele, para assim, 

possibilitar a sua compreensão. Trataremos aqui de conceitos como disciplina e 

indisciplina, considerando que, ao contextualizá-los, oportunizamos uma melhor 

compreensão e contribuímos para suas interpretações e significados, para, por fim, 

levarmos a discussão desse fenômeno ao ambiente próprio da Educação Infantil.   

 A indisciplina escolar tornou-se uma questão tão intrigante no âmbito social e 

educacional da atualidade que sua discussão está cada vez mais presente nas 

pesquisas e debates em educação, objetivando sua compreensão e melhores 

formas de intervenção e prevenção. Sobre esse fenômeno, Garcia (2008, p. 370) 

afirma que, “longe de ser um problema particular da educação brasileira, a 

indisciplina tem desafiado educadores de diversos países a repensar estratégias de 

ação pedagógica diante das suas formas de expressão, causas e implicações”. 

Podemos constatar na literatura que o estudo científico referente às questões 

de indisciplina tem crescido e ganhado cada vez mais proporção, demonstrando 

uma inquietação e anseio por novos caminhos pelos profissionais envolvidos no 

ambiente escolar, bem como, uma preocupação acadêmica em investigar esse 

fenômeno. A literatura sobre indisciplina escolar tem seus primeiros registros nos 

anos 60, mas é na década de 70 que os estudos científicos começam a aparecer. 

Alguns autores dessa época, que seguiam uma abordagem behaviorista, utilizavam 
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a nomenclatura “problemas de disciplina”, relacionavam às competências do 

professor a construção do ambiente disciplinar, mas, acabaram fornecendo uma 

contribuição importante para a compreensão da indisciplina e da gestão da disciplina 

em sala de aula (OLIVEIRA, 2009, p. 4507-4508).  

Ao logo dos anos, as concepções e atribuições à indisciplina escolar vieram 

se modificando e têm sido aprimoradas no meio científico e educacional.  Segundo 

Garcia (2010b), nos anos 60, a indisciplina era atribuída exclusivamente ao aluno e 

as soluções eram baseadas no controle do comportamento, como, por exemplo, as 

suspensões e expulsões. Na década seguinte, a forma de pensar a indisciplina vinha 

de outra perspectiva, baseada na cultura que o aluno traz de casa, ou seja, a 

indisciplina era vista como um problema não só do aluno, mas de sua família. O 

problema, supostamente, vinha de casa. Nos anos 80, o foco tornou-se o modo 

como os professores tratavam o aluno, sendo assim, as situações de indisciplina 

passaram a se lidas como um elo construído na relação professor-aluno. Começava, 

então, a ênfase aos programas de motivação, com a tentativa de modificar a visão 

dos professores. Nos anos 90, a problemática da indisciplina passa a ser conferida à 

questão de gestão escolar, às relações de cunho pedagógico e institucional e surge 

a discussão de que a cultura escolar pode gerar seus próprios problemas. Com a 

mudança de século, as questões referentes à indisciplina, no novo milênio, passam 

a ser pensadas pela via da moralidade. O atendimento à demanda dos professores 

também passa a ser considerado, na busca de equacionar as relações de qualidade 

na escola, de qualidade de vida e de trabalho dos professores. A indisciplina é vista 

como uma angústia do professor (GARCIA, 2010b). 

Atualmente, a indisciplina, entendida como um fenômeno relacional e 

contextual, pode ser compreendida por diferentes enfoques e teorias, analisada 
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pelas concepções acerca do tema da disciplina, que vem sendo pensada muito mais 

como o equilíbrio dos sentimentos do que a busca pela ordem, e construída muito 

mais do que controlada. Garcia (2009a, p. 7128) afirma que, “nas últimas décadas 

as questões de indisciplina vêm se destacando na literatura educacional, em 

diversos países, como um dos temas que mais inquietam os educadores”. No Brasil, 

foi a partir dos anos 90 que o número de pesquisas e a preocupação com o tema 

começaram a progredir, originando importantes bibliografias nessa área, algumas 

delas, utilizadas neste estudo. Por isso, remetemo-nos a algumas das mais recentes 

e relevantes pesquisas na área da indisciplina para tentar entender este fenômeno, 

dentro de uma visão preventiva e relacionada ao desenvolvimento da moralidade na 

criança, relação esta pouco abordada em estudos até o presente momento. 

Segundo Rego (1996, p. 83), a indisciplina escolar é um dos temas atuais que 

mais preocupam os professores e todos os envolvidos nesse ambiente, seja 

pertencentes a escolas públicas ou particulares, à Educação Infantil, ao Ensino 

Fundamental ou Médio ou a distintos contextos sociais. Assim, faz-se cada vez mais 

importante, nos dias de hoje, devido à diversidade cultural, à democratização e ao 

aumento da acessibilidade às escolas, entender o que é esse fenômeno, o que ele 

quer dizer, como se manifesta e o “porquê” da indisciplina escolar.  

Primeiramente, é válido expor que uma das razões de esse ser um tema tão 

instigante é devido à sua complexidade conceitual, ou seja, à sua vasta 

conceituação e às suas diferentes concepções e formas de manifestação. Garcia 

(1999, p. 102) já afirmava, “o conceito de indisciplina apresenta uma complexidade a 

ser considerada.” E é pelo fato de a indisciplina não pertencer apenas a um contexto 

determinado que seu conceito está sujeito a diferentes interpretações e a uma 

variedade de causas e significados. 
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Estudos em diversos países apontam que os problemas de indisciplina não 

estão limitados a grupos específicos de nações (GARCIA, 2009c). Além disso, as 

situações de indisciplina na escola podem ser observadas em qualquer nível ou 

série escolar, ou em qualquer que seja o tipo de instituição, privada ou pública e até 

mesmo em qualquer que seja o nível sócio-econômico da população. Como afirma 

Aquino (1996, p. 40), “enganam-se aqueles que a supõem mais ou menos presente 

apenas em determinado contexto.” A indisciplina escolar, portanto, é um fenômeno 

que se expressa em diferentes contextos e níveis escolares, e apresenta-se nos 

sistemas educacionais de diferentes países.  

A pesquisadora Maria Teresa Estrela (1992) discorre sobre essa variedade de 

significados que o tema da indisciplina agrega, sendo sua conceituação relativa ao 

contexto sócio-histórico em que o fenômeno se expressa. Estrela estaria sugerindo 

que o entendimento de indisciplina está relacionado com o local e o tempo onde 

ocorre, com a cultura, o pensamento e a estrutura da sociedade daquele tempo e 

com as pessoas que compõem essa sociedade, que fazem essa história e 

participam desse determinado contexto.  

 

 

Não se pode, assim, falar em disciplina ou em indisciplina 
independentemente do contexto sócio-histórico em que ocorre. Embora 
alguns conceitos pareçam atravessar os tempos e as sociedades, é em 
relação a cada lugar e a cada tempo que assumem o seu significado 
específico. (ESTRELA, 1992, p. 17). 

 

 

O entendimento da indisciplina está conectado com o contexto histórico e 

cultural, pelo fato de ser influenciado pela concepção do que é criança, do que é 

disciplina e do que é educação em um determinado momento e para uma 
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determinada cultura. Freller (2001, p. 41) também compartilha dessa visão quando 

estamos tentando compreender o fenômeno da indisciplina: 

 

 

Ações consideradas indisciplina em um contexto escolar são sempre 
produzidas por uma rede de relações e forças e só podem ser 
compreendidas se considerarmos as originais articulações entre os seus 
determinantes históricos, sociais, econômicos e subjetivos que inauguram 
um novo fenômeno, com tempo e características próprias. 

 

 

Assim como Estrela, Freller indica a necessidade de olharmos para o contexto 

onde o fenômeno da indisciplina está ocorrendo, para analisarmos todos os 

determinantes que envolvem esse acontecimento na escola e podermos chegar 

mais perto de sua compreensão. Seu entendimento, assim, está relacionado com o 

espaço, o local onde o fenômeno ocorre, além de ser visto de maneiras distintas, de 

acordo com a faixa etária dos alunos que o apresentam, a diversidade social, e 

também varia de acordo com a concepção pedagógica de cada escola, de cada 

professor e de cada estudioso que interprete o tema. As duas autoras citadas acima 

também ressaltam o aspecto relacional da indisciplina, que é um fenômeno que 

surge em um contexto de relações e é nessas relações que ele atinge um 

significado, um propósito. 

A concepção do fenômeno pode mudar de educador para educador, por isso, 

podemos sugerir que o conceito de indisciplina reflete certa subjetividade. A 

complexidade e a polêmica aliada ao tema são devidas a essa variedade de 

entendimentos e seu significado vai depender também do contexto em que ocorre o 

fenômeno. 
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É válido também ressaltar que o conceito de indisciplina está apoiado na 

conceituação de disciplina, pois dependendo do entendimento da segunda é que se 

pode, também, entender a primeira. Se, por exemplo, pensarmos a disciplina de uma 

forma tradicional, como tradução de silêncio absoluto e submissão à autoridade, a 

indisciplina pode ser interpretada como a participação do aluno em sala de aula, 

expressando sua opinião. Com as mudanças na interpretação do conceito de 

disciplina na história da educação, modifica-se também o conceito de indisciplina. 

Esta variação também pode ser decorrente de diferentes linhas teóricas que marcam 

uma época, criando tendências de pensamento na educação e diferentes visões 

sobre uma mesma problemática.  

Teresa C. Rego (1996) já discutia sobre essa complexidade de conceitos 

quando explicitou com êxito o que mais tarde foi incorporado por outros autores, 

como Parrat-Dayan (2008) e Vergés e Sana (2009): 

 

 

O próprio conceito de indisciplina, como toda criação cultural, não é estático, 
uniforme, nem tampouco universal. Ele se relaciona com o conjunto de 
valores e expectativas que variam ao longo da história, entre as diferentes 
culturas e numa mesma sociedade, [...] Também no plano individual a 
palavra indisciplina pode ter diferentes sentidos que dependerão das 
vivências de cada sujeito e do contexto em que forem aplicadas. (REGO, 
1996, p. 84).  

 

 

Dessa forma, o que pode ser definido como indisciplina para um sujeito, pode 

não o ser para outro. No entanto, uma das maneiras de compreendê-la em sua 

totalidade é através da análise das relações sociais em que ela acontece. Como 

afirma Estrela (1992, p. 14), a indisciplina na escola só adquire significado dentro do 

processo pedagógico em curso e só pode ser compreendida em relação às funções 
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que as suas manifestações desempenham dentro desse processo. O que Estrela 

tenta argumentar é que a manifestação de indisciplina deve ser compreendida de 

acordo com o contexto sócio-histórico-educacional e dependendo das relações 

interpessoais e pedagógicas que acontecem nesse contexto. Tanto a disciplina 

quanto a indisciplina são construções sociais, contextuais, e só fazem sentido na 

relação com os outros. 

A escola, por estar inserida em uma determinada comunidade e por fazer 

parte de um contexto social, também sofre influências de sua interação constante 

com este contexto. Pereira (2005, p. 193) argumenta que a escola não consegue 

ficar imune às tensões, aos desequilíbrios econômicos e sociais, à crise de valores e 

aos conflitos de gerações da sociedade a que pertence e que, as expressões de 

indisciplina na escola são um reflexo da sociedade em geral. Por isso, entendemos 

que a indisciplina, realmente, não pode ser pensada como um conceito estático, 

mas, como já afirmamos anteriormente, seu entendimento vai variar de acordo com 

o contexto em que está inserida, podendo ser reflexo da sociedade, da família, da 

cultura, bem como, da escola e sua proposta pedagógica ou da escola e seus 

professores. Da mesma maneira, podemos ver a indisciplina como um fenômeno tão 

característico da escola quanto o é a disciplina. Sobre isso, Estrela (1992, p. 13) 

sugere que “se a indisciplina é um fenômeno que decorre da sociedade e de seu 

sistema de ensino, ela é também um fenômeno essencialmente escolar, tão antigo 

como a própria escola e tão inevitável como ela”. 

 Fazendo uma contraposição, afirmar que a indisciplina é um fenômeno 

inevitável soa um tanto extremista, pois sabemos (e abordaremos este tema mais 

adiante) que uma concepção de construção disciplinar em sala de aula, utilizando-se 

de técnicas preventivas e pró-ativas podem até evitar sua ocorrência na escola. 
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Contudo, compartilhamos a opinião de que uma vez que se trabalhe com disciplina, 

contamos com a chance de que o seu inverso possa se apresentar. Mesmo nos 

melhores ambientes sócio-morais, considera-se o risco de ocorrer uma ação de 

resistência, de revolta ou de não adaptação à disciplina escolar. Nesse sentido, em 

um ambiente onde haja disciplina ou a tentativa de estabelecê-la, as manifestações 

de indisciplina podem surgir e ser observadas, de diferentes maneiras, com 

diferentes causas e com diferentes intuitos.  E é essa incerteza, essa 

“imprevisibilidade”, segundo Garcia (2010a, p. 4), que inquieta e se torna um desafio 

para os professores e envolvidos no ambiente escolar. 

Garcia (2009d, p. 514) considera a indisciplina como uma “força de 

resistência e de fragmentação do projeto educativo”, que pode ser interpretada como 

um sinal de uma crise no sistema escolar, social e relacional, e que pode indicar a 

necessidade de “transformações em relação ao que estamos pensando e praticando 

nas escolas - e de modo mais amplo, na sociedade”. Assim, podemos sugerir que a 

indisciplina, além de se manifestar de diversas maneiras e de representar uma 

espécie de contrapoder, de revolta ao controle e à conduta disciplinar, de 

contestação, de rebeldia ou de resistência à ordem e aos acordos, pode ser 

entendida como um sintoma, um reflexo de uma crise no ambiente escolar ou, até 

mesmo, na sociedade em geral.  

Esse desafio, caracterizado como uma dificuldade comum entre educadores 

de diferentes contextos sociais e históricos, aponta, na verdade e essencialmente, 

para uma dificuldade no campo das relações sociais, ou seja, um fenômeno 

obstrutor, perturbador das relações sociais e pedagógicas. Um fenômeno que surge 

no contexto relacional, que emana da relação que o sujeito estabelece com o outro, 

ao mesmo tempo em que traz implicações a ela. Enfim, um desafio da relação 
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professor-aluno, da relação do aluno com a instituição, do aluno com a sociedade e 

com seus pares e, por fim, do aluno com as regras impostas.  Entendendo a 

indisciplina dessa forma, podemos percebê-la como um fenômeno que vem 

desestruturar a relação, desestabilizar, desorganizar, des-disciplinar.  

Dessa forma, faz sentido analisar a origem da palavra disciplina como um 

recurso para entendermos o que significa a sua ausência, contestação ou 

resistência. Partimos do entendimento do termo disciplina como um modo de 

posicionamento, uma ação, ou até mesmo, uma conduta moral. O termo também é 

relacionado com um conjunto de normas e regras que objetivam uma ordem, através 

da instrução, da imposição e do consentimento, com a finalidade de organizar um 

determinado contexto (social, militar ou escolar) ou pessoa. Estrela (1992, p. 17) 

mostra que ao longo dos tempos a palavra disciplina vem assumindo diferentes 

significações, como: punição, dor, instrumento de punição, direção moral, regra de 

conduta para fazer reinar a ordem em uma coletividade e obediência a esta regra. O 

conceito de disciplina vem, assim, sendo tratado em diversas teorias pedagógicas 

como um êxito a ser alcançado em sala de aula e na escola ou então como algo que 

deva ser estimulado e desenvolvido internamente na criança. Independente da linha 

teórica, uma passagem dedicada à disciplina está sempre presente em qualquer 

proposta pedagógica. 

Um dos significados mais difundidos do conceito de disciplina é decorrente 

dessas diversas propostas pedagógicas, principalmente as de cunho religioso ou 

militar, que fizeram e ainda fazem parte da abordagem de muitas escolas, e 

englobam essa relação de obediência, de submissão de quem é ensinado para com 

aquele que ensina, ou seja, de obediência à autoridade. Nesta direção, Rego (1996, 

p. 85) aponta que se pode entender por disciplinável aquele que se deixa submeter, 
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que se sujeita, de modo passivo, sendo, então, disciplinado aquele que obedece 

sem questionar as regras. E disciplinador é aquele que modela, que conduz o 

indivíduo ou o grupo à obediência e à submissão. O indisciplinado aqui seria, então, 

aquele que não se submete, que se rebela e não acata as regras, ou também, 

aquele que não as compreende. Esta concepção, derivada do pensamento 

tradicionalista e, como relacionado acima, de cunho religioso e militar, não se 

enquadra nas concepções discutidas e difundidas no pensamento atual, ou melhor, 

não deveria ser. Xavier (2006, p. 13) destaca que essa é a “vertente mais tradicional” 

da escola, que surgiu como uma “instituição envolvida com a formação de mentes e 

o disciplinamento dos corpos infantis e juvenis”. Portanto, essa concepção surgida 

no início da era moderna, de disciplina como dominação, como modeladora de 

corpos selvagens, como imposição e castigo está nas raízes do pensamento escolar 

e dos entendimentos sobre disciplina, no entanto, é condenada pelos teóricos 

contemporâneos, alguns referenciados aqui, como Estrela, Xavier, Aquino e Garcia.  

Independentemente de se essa concepção ainda influencia ou não o 

pensamento escolar na contemporaneidade, o que se torna importante enfatizar é 

que devemos nos desvencilhar da ideia de que aluno disciplinado é o aluno quieto, 

submisso, que não questiona as regras expostas ou até mesmo impostas pelo 

contexto em que vive. Em um ambiente autoritário, injusto e incoerente, um aluno 

que resiste a se submeter a esse sistema, que indaga as origens das regras, das 

imposições, que insiste em participar e compartilhar sua opinião, respeitando o 

próximo e o bem-estar coletivo não pode ser identificado como indisciplinado. Mais 

adiante, voltaremos a discutir essa “categoria” de indisciplina. Contudo, por nos 

depararmos com essas concepções contraditórias é que se faz pertinente investigar 
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alguns conceitos sobre disciplina e indisciplina e suas origens etimológicas para 

podermos construir e chegar à nossa própria concepção dessa problemática. 

Uma importante contribuição para a compreensão de uma palavra é buscar 

sua origem etimológica. Garcia (2006a, p. 70) traz que a palavra disciplina tem sua 

origem no latim disciplina, que significa “aquilo que se imparte a um discípulo”. Sua 

etimologia é a mesma da palavra discipulo, que pode ser interpretada como “um 

indivíduo que se apropria de algo que lhe está sendo mostrado ou indicado”. Dessa 

forma, discípulo seria “aquele que aprende”.  

Ainda  segundo  o  autor  acima, discipulus  vem  do  sentido  de  mudança de  

lugar, de sair de onde está para ocupar outro lugar, outra condição, apropriando-se 

de algo que está diante de si ou adiante de si. É sair da posição de não-saber para a 

posição de saber, de conhecer. Discípulo é aquele que se apropria do conhecimento 

e, nesta concepção, ele não é apenas um seguidor, é um sujeito ativo. “A noção de 

disciplina, portanto, está atrelada à de conhecimento. Neste caso, disciplina é aquilo 

que o discípulo se apropria, o conhecimento próprio do discípulo” (GARCIA, 2006a, 

p. 74).  

Dessa forma, a palavra disciplina significa também ação, conhecimento, a 

ação de aprender e ensinar e, em contrapartida, a resistência ao conhecimento, ao 

aprender, o desacordo com esta ação pode ser identificada por indisciplina. 

Segundo Garcia (2006a, p. 74), a indisciplina seria a “ausência de conhecimento, ou 

sua negação”. O prefixo in- da palavra indisciplina, de origem latina, significa, 

conforme pesquisaram Torres e Simon (2007, p. 316), “ausência, negação ou 

resistência”, sendo assim, este prefixo confere uma ação negativa à palavra 

disciplina e mostra que podemos verificar o conceito da palavra indisciplina a partir 

do sentido etimológico da palavra disciplina.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Etimologia
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Parrat-Dayan (2008, p. 18) afirma que o conceito de disciplina está 

relacionado com a existência de regras e o de indisciplina, com a desobediência a 

elas. O conceito de disciplina envolve a existência e o cumprimento das regras, seja 

na sociedade, em casa, na escola ou em sala de aula, sendo assim, pode ser 

entendido como um conjunto de regras e normas para que se possa organizar o 

trabalho de aprendizagem em sala de aula. Assim, de forma textual, disciplina pode 

ser traduzida por um conjunto de regras a serem cumpridas. No entanto, de um 

ponto de vista relacional, o conceito de disciplina vai além do simples cumprimento 

de regras e pode ser traduzido por uma ação, uma atitude, um modo de lidar com as 

regras, um posicionamento diante de uma relação que é intermediada por regras. 

Disciplina pode, então, ser pensada como a relação que se estabelece com a regra; 

nesse sentido, uma ação, uma conduta moral. A partir disso, disciplina vem a ser um 

meio para a conquista da ordem, da regulação, do autocontrole, da consciência 

moral e talvez, do sucesso escolar, e não um almejado resultado final.  

Assim, de forma textual, podemos pensar a indisciplina como a ausência, a 

resistência e/ou a contestação da disciplina na escola. Nesta linha, De La Taille 

(1996, p. 10) relaciona o conceito de indisciplina com a revolta contra as regras 

exigidas em sala de aula e traduz este fenômeno como “uma forma de 

desobediência insolente ou pelo caos dos comportamentos” ou, até mesmo, pela 

desorganização das relações da criança com o ambiente social e escolar. Na 

verdade, o caos e o desafio que a indisciplina representa já indicam a 

desorganização não só das relações, mas do ambiente em que o fenômeno está se 

apresentando. Por trás do caos e da desobediência, deparamo-nos com questões 

que envolvem a gestão escolar e as normas comuns a todos na escola, a 

convivência da criança com normas na família e na sociedade, os vínculos afetivos 
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estabelecidos na escola entre os alunos e entre professor e aluno, bem como, o 

desenvolvimento da noção de respeito e de outros princípios morais essenciais para 

organizar as relações sociais. 

Partindo do nosso entendimento sobre a ideia de disciplina, vemos que a 

indisciplina se apresenta como uma ação, mas uma ação imoral, uma conduta 

desordenada, desequilibrada ou uma ação de protesto, de contraposição diante da 

relação com as regras, uma contestação. Se disciplina é uma ação, uma conduta 

moral, a ação de aprender, de se apropriar de um conhecimento, a indisciplina é a 

ação contrária, é a contraposição dessa ação, por isso, uma contestação. Nesse 

sentido, uma ação na qual há a resistência à ordem, ao conhecimento, à regulação, 

ou seja, há a quebra das regras que estruturam, regulam e organizam uma relação 

social, desordenando-a, assim.  

Segundo Garcia (2010a, p. 2), “na escola, são as relações pedagógicas que 

refletem uma condição de particular fragilidade em função da indisciplina”. Todo e 

qualquer tipo de relação é intermediado por regras, por princípios, por normas de 

convivência em coletividade (qualquer que seja a cultura, o credo, a comunidade), e 

a indisciplina vem representar a obstrução, a ruptura desses princípios e a 

desestruturação dessas relações. Garcia (2006b, p. 124-125) a caracteriza como 

transgressões, rupturas a esferas normativas e reguladoras, desacordos, 

contrariedades. E é um fenômeno marcado pela desestabilização do ambiente e das 

relações que dele fazem parte, pela desorganização, pelo desequilíbrio e, 

novamente afirmamos, pela des-disciplina, pois quando uma relação já está pautada 

em normas e regras que organizam e estabilizam essa convivência, a disciplina 

representa aí a ordem, a certeza, a segurança e o equilíbrio. 
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 A manifestação do fenômeno da indisciplina se apresenta no ambiente 

escolar de diversas formas, como já discorremos acima, e sobre essas diferentes 

expressões, Estrela1 (1994 apud PARRAT-DAYAN, 2008, p. 27) elaborou três 

categorias que, segundo os professores que pesquisou, são os mais identificados e 

diferentes atos de indisciplina. Um dos tipos de indisciplina seria aquele de evitação 

do trabalho escolar. Outro tipo seria através da obstrução do trabalho escolar, 

causando tumulto para assim impedir o trabalho do professor. E o terceiro tipo seria 

o protesto, a fim de renegociar as regras da classe.  

 Assim, a resistência de participar das atividades propostas em sala de aula, a 

perturbação das atividades e a contestação das regras da classe seriam três 

diferentes manifestações de indisciplina em sala de aula. Entretanto, existe uma 

variedade de descrições que podem caracterizar a indisciplina escolar. Para alguns 

professores, segundo Parrat-Dayan (2008, p. 18), um aluno indisciplinado é aquele 

que, na maioria das vezes, é provocador, ou também aquele que rejeita as regras, 

aquele que pode ser insolente ou bagunceiro ou, ainda, aquele que realiza atos de 

vandalismo, estragando o material escolar.  

Outros professores, de acordo com Rego (1996, p. 85), compreendem a 

indisciplina, manifestada por um aluno ou pelo grupo, como um comportamento 

inadequado, um sinal de rebeldia, intransigência, desacato ou falta de educação e 

respeito pela autoridade, além de bagunça e agitação motora. Essas manifestações 

caracterizam a indisciplina como falta de respeito, desordem e transgressão. 

 Conforme citamos anteriormente, o entendimento de indisciplina depende de 

outras variáveis, como o tempo e o espaço em que ocorre o processo pedagógico, a 

proposta de ensino e a relação entre professores e alunos. Sendo assim, fica-nos 

                                                 
1
 ESTRELA, Maria Teresa. Autorité et discipline à l’école. Paris: ESF, 1994.  
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claro que os professores, por serem sujeitos com história, cultura e personalidade 

particulares, também exprimem diferentes opiniões e interpretações para uma 

mesma problemática. Um professor pode, por exemplo, considerar a agitação 

motora como indisciplina, enquanto outro a vê como uma condição normal e inerente 

a uma criança saudável e que, bloqueando essa agitação, pode levá-la à inibição de 

seu instinto criador. Sobre essa diferença de olhares, Parrat-Dayan argumenta:  

 

 

[...] se para um professor, indisciplina é não ter o caderno organizado; para 
outro, uma turma será caracterizada como indisciplinada se não fizer silêncio 
absoluto e, já para um terceiro, a indisciplina até poderá ser vista de maneira 
positiva, considerada sinal de criatividade e de construção de conhecimentos. 
(PARRAT-DAYAN, 2008, p. 19). 

 

 

É uma tarefa complexa, mas podemos definir indisciplina se nos reportarmos 

a uma determinada faixa etária, social e cultural, sem deixar de considerar a 

proposta pedagógica da escola, do professor e o histórico pessoal de cada aluno. 

Portanto, sua definição pode ser diferente em contextos diferentes. Aquino (1996, p. 

40) sugere que, para os professores, a indisciplina escolar se refere principalmente à 

desordem, tumulto, falta de limites, maus comportamentos e desrespeito às figuras 

de autoridade. Em pesquisa realizada por Fortuna (2006, p. 88), muitos professores 

definiram a indisciplina como a ausência ou a falta de alguma coisa no aluno que 

manifesta, 

 

 

[...] falta de limites, falta de atenção, falta de organização do material, falta 
de material, falta de higiene, falta de respeito às regras, aos valores, aos 
colegas e aos professores. Estes alunos são descritos como quem não 
respeita regras e combinações, não atende ordens, não tolera frustrações, 
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não consegue se conter e não respeita o patrimônio. (FORTUNA, 2006, p. 
88). 

 

 

Diante de tantas “faltas” e, principalmente, a “falta de educação”, é comum 

que as escolas responsabilizem as famílias pela indisciplina dos alunos. Sobre essa 

diversidade de conceitos, Garcia (2009a, p. 7129) afirma: 

 

 

A literatura educacional registra uma pluralidade considerável de sentidos 
atribuídos à noção de indisciplina, bem como diferentes apreciações em 
relação as suas causas. A esse propósito é interessante observar que a 
distinção quanto às causas dos problemas de indisciplina flutuam em 
relação aos sujeitos ouvidos. Os educadores, por exemplo, tendem a 
destacar a responsabilidade da família em relação aos problemas com os 
quais se defrontam na escola. 

 

 

Não podemos, é claro, eximir a influência da convivência familiar nas 

manifestações de indisciplina dos alunos, que são sujeitos pertencentes a um 

contexto familiar, social, cultural, ou seja, eles representam uma história, muitas 

vezes, um acontecimento familiar, que ganha escape na sala de aula, em forma de 

indisciplina. Porém, tentamos compreender a indisciplina como um fenômeno que 

deriva da relação e, neste sentido, a escola é a extensão da família no campo das 

relações sociais, é na escola que a criança começa a desenvolver o senso de 

coletividade, portanto, é na escola que o aluno pode ter a oportunidade de 

internalizar o que é disciplina e para que ela serve.  

Nessa linha, Aquino (1996, p. 48) sugere que “a indisciplina apresenta-se 

como sintoma de relações descontínuas e conflitantes entre o espaço escolar e as 

outras instituições sociais”, entre elas, a família. O autor alerta que não se pode ver 

a indisciplina como um caso isolado, um aluno que está apresentando em sala de 
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aula uma carência, um problema que é puramente familiar. Tampouco, vê-la como 

um problema derivado da estruturação escolar, ou então, atribuí-lo diretamente ao 

professor. Aquino (1996, p. 49) configura a indisciplina como um “fenômeno 

transversal a estas unidades conceituais”, que seriam a família, o aluno, a escola e o 

professor. E considera a indisciplina como “um dos efeitos do entre pedagógico”, da 

relação professor-aluno, pois é nesse contexto de relação pedagógica que a 

indisciplina se apresenta, representando um sintoma, um problema, uma desordem 

da relação entre todas aquelas unidades.  

Vasconcellos (1998, p. 43) afirma que, se a indisciplina é um problema da 

relação, então cabe à escola e à sala de aula transformar essa relação em uma 

participação consciente e interativa, visando a uma coletividade organizada, ou seja, 

almejando a construção da disciplina e a organização dessas relações. E ainda, 

segundo esse autor, caberia ao professor dirigir esse processo de construção da 

disciplina e do senso de coletividade na criança. Entendemos que o professor tenha 

papel essencial nessa construção, mas não atribuímos exclusivamente a ele o 

surgimento da indisciplina na relação pedagógica. Não podemos eximir a escola e 

sua gestão da responsabilidade de disciplinar e de prevenir a indisciplina em seu 

meio e consideramos que, assim como o professor, a escola é um agente 

fundamental na prevenção e na compreensão do fenômeno da indisciplina e de suas 

diferentes manifestações e causas. 

Devido a essa variedade de conceitos, entendimentos e possíveis 

interpretações para o fenômeno da indisciplina, é que investigaremos também a 

visão que os professores de Educação Infantil têm sobre indisciplina nesta etapa de 

ensino, a partir de entrevistas individuais e semiestruturadas que realizaremos com 

eles, além da observação direta das relações entre as crianças em sala de aula. 
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Sobre a diversidade de manifestações de indisciplina e de entendimentos e opiniões 

sobre ela, Parrat-Dayan (2008, p. 26), referindo-se a uma ampla faixa etária de 

crianças que possam manifestar indisciplina, afirma:  

 

 

O problema é que se manifestam em situações particulares e não se 
apresentam sempre da mesma maneira. Às vezes é um pequeno grupo de 
alunos que, ao se aliar, desestabiliza a dinâmica da aula com condutas 
particulares tais como o desafio verbal, a resistência às atividades propostas 
ou as brincadeiras insolentes em relação ao professor. Estas crianças 
tentam testar o poder do professor e descobrir até onde podem chegar. 

 

 

Em se tratando de crianças menores, Vergés e Sana (2009, p. 21) afirmam 

que alguns alunos indisciplinados são, também, aqueles que “tentam burlar as 

normas e adquirir o poder diante de seus colegas perante o professor, pois pensam 

que contestando e infringindo as regras da sala, terão o poder em suas mãos, para 

manipulá-lo”. Este poder atrai os outros colegas, favorecendo, assim, a formação 

dos grupos que, através das relações sociais entre os participantes, identificam-se e 

criam objetivos em comum, desestabilizando o processo de aprendizagem. Nas 

salas de aula, esses alunos são identificados pelos professores como os líderes 

negativos, em qualquer idade, e podem ser crianças pequenas e até adolescentes. 

São aqueles alunos persuasivos, que chamam a atenção dos colegas o tempo todo 

para desordens, brincadeiras agressivas e desrespeitosas, mas que objetivam 

mesmo chamar a atenção do professor, enfrentar sua autoridade e desafiá-lo, 

independentemente de faixa etária. Quando pesquisamos a questão da indisciplina, 

esta vem a ser uma queixa comum nas escolas e, nos propomos aqui, nesta 

pesquisa, a verificar se essa queixa observada pode ser também constatada na 

Educação Infantil. 
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Parrat-Dayan (2008, p. 51) ainda sugere que a indisciplina, muitas vezes, é 

uma resposta ao estilo de ensino autoritário, arbitrário ou ditatorial de alguns 

professores e de algumas instituições. A autora afirma que existem muitos estudos 

que mostram o desrespeito às regras quando o professor utiliza sanções e castigos 

duros ou arbitrários, ou seja, a regra só é seguida no momento do castigo por medo 

da punição, mas como a regra não é explicada ou elaborada entre os alunos, ela 

não é seguida em todos os momentos, apenas naqueles em que há ameaça. 

DeVries e Zan (1998) também trazem estudos, particularmente de escolas de 

Educação Infantil, que revelam maiores índices de indisciplina escolar em salas de 

aula com estilo ditatorial e autoritário em que os professores utilizam sanções 

incoerentes. A contestação e o protesto podem ser algumas das formas de 

indisciplina nesse estilo de ambiente escolar.  

O que os autores sugerem é que o autoritarismo e o uso de sanções 

arbitrárias por parte do professor só garantem a obediência em sua presença, pois a 

regra está na autoridade do professor e não está internalizada na criança. A prova 

disso é a indisciplina manifestada na ausência desses professores pois, são eles os 

detentores das regras e não as crianças. Vasconcellos (1998, p. 38) complementa a 

ideia, afirmando que: 

 

 

Se o professor pensa em simplesmente conseguir o silêncio de seus 
alunos para poder falar, está tendo uma visão muito estreita. O professor, 
por pressão, pode conseguir certas atitudes dos alunos, mas que se 
esvaem quando não estão mais em sua presença.  

  

 

Este é um exemplo de uma relação baseada na moral da heteronomia e da 

coação, que não produz um ambiente favorável para que o desenvolvimento moral 
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da criança se complete, buscando uma relação de reciprocidade e autonomia. 

Exploraremos melhor esses exemplos no próximo capítulo, no qual vamos tratar 

especificamente do desenvolvimento moral da criança, para tentarmos compreender 

as manifestações de indisciplina escolar.  

Nesse sentido, vemos a indisciplina como o desrespeito às regras, como a 

revolta contra as regras e como a resistência de seguir ou de se adaptar às regras 

estabelecidas em sala de aula. A indisciplina revela, então, a relação que a criança 

tem com as regras que organizam um trabalho pedagógico ou a convivência na 

coletividade. Na mesma concepção, Carvalho (1996, p. 136) aponta: 

 

 

[...] as regras e disciplinas não são só reguladoras (no sentido de permitir, 
proibir, facultar), mas também constitutivas e construtivas, no sentido de 
que sua existência é que possibilita a criação e a formação de cidadãos, ou 
seja, elas estão diretamente ligadas ao desenvolvimento moral. 

 

 

São as regras, os valores e a rotina que organizam e auxiliam a constituição 

do sujeito, a formação da criança em cidadã, fornecendo contorno, limites e 

condições para a construção da personalidade e da formação da identidade. A 

ausência de valores morais ou da prática deles, tanto na escola quanto 

internalizados no aluno, pode favorecer o desvio ou o não cumprimento de regras 

que, sem embasamento em valores e princípios coerentes, nem conseguem se 

sustentar. Estrela (1992, p. 25) cita que “na escola, a falta ou a indefinição de 

valores está na origem das situações conflituais que levam à indisciplina”. Toda 

regra existe por alguma razão e esta razão deve estar fundamentada e de acordo 

com algum princípio universal, com algum valor moral, importante para o bem-estar 

coletivo. Uma escola ou um ambiente que não compartilhe ou, não tenha claros, 
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princípios e valores morais, não consegue sustentar regras coerentes e, assim, 

apresenta dificuldade de prevenir a desordem e a transgressão, não obtendo a 

cooperação coletiva para o êxito do trabalho proposto, em qualquer que seja o nível 

escolar.  

Nessa corrente, Kupfer2 (1998 apud FRELLER 2001, p. 25) entende a 

indisciplina como uma reação à falta de ordem e de autoridade da escola, ou seja, o 

aluno reage contra algo que deveria ser inerente à escola e, segundo a autora, nos 

dias de hoje não o é. Nos dias de hoje, a ordem e autoridade na escola estariam 

falhas. Assim, o aluno reagiria contra essa falha, essa falta de ordem, de autoridade, 

essa indefinição de valores, contra regras incoerentes e sem embasamento moral. 

Dessa forma, a escola que não dispõe de um plano pedagógico com práticas 

disciplinares claras, explícitas e bem fundamentadas, que embasem, organizem, 

regulem e regularizem o trabalho em sala de aula, dá margem para a insegurança e 

para a falta de princípios normativos, podendo desencadear práticas muito 

permissivas por alguns professores e muito autoritárias por outros.  

Assim, percebe-se que são inúmeras as expressões de indisciplina na escola, 

marcadas por situações de enfrentamento ao autoritarismo, de reação à falta ou à 

divergência de normas, de negação e resistência à disciplina e ao trabalho 

pedagógico e de desafio às regras de convivência social. No entanto, devemos estar 

atentos para perceber que, na verdade, o fenômeno da indisciplina está presente 

como uma tentativa de revelar algo a alguém, uma expressão de maneira 

intencional, mas algumas vezes, inconsciente. Pode indicar um sentimento de 

opressão, uma falta de liberdade do aluno em aprender, uma ação a regimentos 

confusos da escola ou à falta de ética e justiça em algumas normas na ordenação 

                                                 
2
 KUPFER, Maria Cristina Machado. Violência da educação ou educação violenta? In: LEVISKY, David Léo 

(Org.). Adolescência pelos caminhos da violência. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998.   
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da escola, um reflexo de que há algo errado na escola ou na família do aluno, um 

pedido de ajuda, um pedido de atenção, um protesto, uma contestação, uma 

contraposição e, até mesmo, um sinal de alguma coisa que a criança não está 

conseguindo processar. Por isso, destacamos neste capítulo a importância de 

analisar fatores que envolvam o fenômeno da indisciplina para possibilitar sua 

compreensão.  

Após a análise teórica e, para fins de auxiliar e nortear os tópicos que 

envolvem nossa pesquisa empírica, chegamos à concepção de duas categorias para 

definir, identificar na realidade das escolas e compreender o fenômeno da 

indisciplina escolar. Consideramos indisciplina o fenômeno que “acarreta obstrução 

e prejuízo ao trabalho de ensino-aprendizagem em sala de aula e nas relações 

pedagógicas e sociais que acontecem no ambiente escolar”. Assim, indisciplina será 

aqui identificada como: a) “condutas que interferem negativamente nos processos de 

aprendizagem na escola” e, também; b) “condutas que interferem na qualidade das 

relações existentes nesse contexto, sendo elas sociais, afetivas ou pedagógicas”.  

A seguir, vamos expor uma discussão, a fim de compreender essas 

manifestações e categorias de indisciplina relacionadas acima, no contexto 

específico da Educação Infantil, a fim de concluir este capítulo referente à 

conceituação de indisciplina escolar.  

 

3.1 INDISCIPLINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

Vimos anteriormente que é na etapa da Educação Infantil que a criança 

estende suas relações sociais e adquire as primeiras noções de convivência com o 

coletivo. É nesta fase também que ela começa a desenvolver as noções de valores, 
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de justiça e de moralidade, e a aprimorar seu desenvolvimento intelectual, social, 

motor e cognitivo. Nesta primeira etapa da Educação Básica, quando as crianças 

estão no início de seu desenvolvimento social, da ampliação de suas relações, da 

convivência em coletividade e da vida escolar, as noções de disciplina já começam a 

ser apresentadas e os atos de indisciplina já podem começar a aparecer.  

 Ao longo desta pesquisa, a questão da indisciplina na Educação Infantil 

começou a se tornar complexa e indagações a respeito de sua veracidade tornaram 

esta uma problemática tão importante a ser discutida na presente investigação 

quanto a questão da relação entre o desenvolvimento moral e a indisciplina. Por 

isso, neste capítulo, iremos expor essa questão e todas as pesquisas que foram 

relevantes em nossa abordagem. 

 Alguns teóricos e profissionais da área da Pedagogia e da Educação Infantil, 

com quem tivemos contato no decorrer da pesquisa, não compartilhavam, 

inicialmente, da nossa visão a respeito da indisciplina na Educação Infantil, por esta 

ser uma etapa da escolarização em que as crianças ainda se encontram em 

formação de seus processos cognitivos, sociais e morais. Assim, supunha-se 

taxativo e precoce identificar algumas atitudes como indisciplinares, de forma que, 

os atos “chamados de indisciplina” seriam inerentes ao desenvolvimento da criança 

que está se constituindo, aprendendo, que está iniciando seu convívio com regras e 

que, por isso, não pode ser identificada como desregrada, desordeira, des-

disciplinada. 

 No entanto, como pesquisadores da problemática da indisciplina escolar e do 

desenvolvimento infantil, partimos do pressuposto de que, assim como nem toda 

ação desordeira pode ser considerada indisciplinar, nem toda desordem que 
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comprometa a aprendizagem e os relacionamentos pode ser considerada adequada 

e característica à faixa etária.  

 Refletimos se não seria muito permissivo pensar que, uma criança 

pertencente à faixa etária dos 4 a 5 anos (a faixa de idade que direcionamos nossa 

investigação), que apresente atitudes intolerantes, resistentes, agressivas, com 

dificuldade de adaptação às regras de convivência, às normas da escola, que 

interrompa e prejudique o seu próprio processo de aprendizagem e de outros 

colegas, não seja considerada, no mínimo, indisciplinada e, que essas expressões 

sejam, simplesmente, esperadas para a idade em que ela se encontra. Sugerimos 

acima se essa não seria uma maneira permissiva de pensar, pois se essas ações 

são inerentes ao desenvolvimento da criança, a nós, pesquisadores, aos 

professores e aos familiares não restaria nada a fazer, e sim, permitir, esperar que 

essa fase passe, que a criança cresça e se desenvolva. E o que fazer quando essa 

criança, ao atingir o terceiro ou quarto ano do Ensino Fundamental for julgada como 

indisciplinada ou até mesmo como violenta? Deve-se encaminhá-la para a 

coordenação pedagógica ou para a diretoria? Suspendê-la ou chamar os pais? 

Encaminhá-la para o psicólogo ou até mesmo para o neurologista? Será apenas no 

terceiro ou quarto ano do Ensino Fundamental que essa criança precisa de ajuda? 

Ou será que é a escola que precisa de ajuda? 

 Sem a intenção de rotular essas crianças e longe de ideias preconceituosas, 

nos propomos a investigar e observar se é possível encontrarmos indisciplina no 

nível de ensino tão elementar da Educação Infantil. O fato de considerar a 

indisciplina na Educação Infantil pode abrir a possibilidade de ampliar a investigação 

e o estudo sobre esse tema, bem como, de conferir a ele uma conceituação precisa 

e uma identificação adequada de suas manifestações. Pensar a indisciplina na 
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Educação Infantil pode, também, evitar que essa forma de agir “indisciplinada” ou 

“normal” em sua faixa etária, se configure como um problema de maior seriedade 

quando essa criança crescer e estiver no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio 

(onde lá é identificado como indisciplina).  

 Valorizar este período de desenvolvimento e de formação, em que a criança 

da Educação Infantil se encontra, significa, justamente, que compreendemos o quão 

determinante essa fase é na construção tanto do sujeito quanto do aluno e o quão é 

pertinente trabalhar com práticas que visem promover o processo de constituição da 

personalidade, do caráter e da moralidade nessa etapa da educação e no próprio 

ambiente escolar. É tentar fazer alguma coisa por esta criança, desde o início de sua 

escolarização, desde o princípio de sua convivência social, de seu desenvolvimento 

moral. 

 Segundo Garcia (2008, p. 371), “um aluno indisciplinado seria não somente 

aquele cujas ações rompem com as regras da escola, mas também aquele que não 

está desenvolvendo suas próprias possibilidades cognitivas, atitudinais e morais”, e 

podemos utilizar essa leitura para pensar a indisciplina na Educação Infantil, 

considerando que o aluno indisciplinado está, também, prejudicando seu próprio 

desenvolvimento. Assim, relevar uma ação que pode ser classificada como 

indisciplinar e que na Educação Infantil se apresenta, claramente, diferenciada das 

demais, pode não só permitir a continuidade dessa manifestação, como, também, 

afetar o desenvolvimento dessa criança, pois compromete o seu processo de 

aprendizagem, tendo como consequências possíveis o comprometimento de seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral.  Se há um aluno ou mais em sala de aula  

com atitudes diferenciadas dos demais, se há esta dúvida, por que não investigar? 
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 Discorremos na seção anterior sobre algumas idéias a respeito do tema da 

indisciplina escolar e elaboramos alguns entendimentos para que possamos definir e 

identificar de maneira mais ética e precisa as manifestações de indisciplina. Dentro 

do grupo de autores em que nos fundamentamos, poucos, escrevem sobre 

indisciplina na Educação Infantil. Sendo assim, neste item, trazemos uma pesquisa 

mais aprofundada, principalmente com o auxílio da literatura estrangeira, para 

embasar a pesquisa de um tema que, realmente, ainda carece de literatura teórica e 

científica.  

Quando nos deparamos com manifestações de indisciplina na etapa da 

Educação Infantil, podemos perceber que ela se apresenta de formas bem 

particulares e diferentes das que ocorrem em idades mais avançadas. Vergés (2003, 

p. 19) sugere que “algumas crianças desde que começam a frequentar a escola, já 

demonstram algum tipo de indisciplina”, fazendo desta problemática uma das 

maiores preocupações dos professores dessa etapa, que estão focados na 

estimulação do desenvolvimento da criança como um todo e na educação para a 

cidadania.   

Em pesquisa realizada por Kemple (1995, p. 108) em escolas públicas 

americanas, a autora observou que a indisciplina é um dos problemas mais citados 

pelos professores de Educação Infantil e referenciada como um de seus maiores 

dilemas. A autora ainda argumenta que, na etapa de escolarização da Educação 

Infantil, devem-se enfatizar programas e atividades que promovam o 

desenvolvimento da criança em todas as áreas, incluindo o desenvolvimento do 

autocontrole, da responsabilidade e da autodisciplina.  

É, exatamente, porque as crianças desse nível educacional se encontram em  
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processo de desenvolvimento, que percalços nessa fase podem implicar na 

qualidade e conclusão do desenvolvimento de áreas, como a cognitiva, a moral e a 

social. Da mesma forma que, promovendo o seu desenvolvimento em sala de aula é 

uma maneira de prevenir atitudes, como a indisciplina.  

Outra pesquisa norte-americana, conduzida por Upshur, Wenz-Gross e Reed 

(2009) em pré-escolas públicas e privadas, com crianças de 3 a 5 anos de idade, 

constatou que os problemas de indisciplina identificados na pré-escola que não 

tiveram intervenção se agravaram nos anos escolares seguintes. Dentre esses 

problemas identificados na Educação Infantil, são descritas atitudes de intolerância, 

de agressividade e de dificuldades de adaptação à realidade escolar. A pesquisa 

também aponta que as salas de aula que foram trabalhadas com um programa 

disciplinar de prevenção contra esses comportamentos obtiveram uma redução das 

queixas de indisciplina pelos professores e melhor rendimento dos alunos.  

Muitos estudos pesquisados associam indisciplina na Educação Infantil aos 

problemas na alfabetização, ou seja, crianças indisciplinadas tendem a apresentar 

baixo rendimento e insucesso escolar, além de problemas no desenvolvimento social 

e moral. Um estudo desenvolvido por Howse et al (2003, p. 14) em escolas de 

Educação Infantil nos Estados Unidos, relacionando características como 

autocontrole emocional e de conduta com sucesso escolar, constatou que, crianças 

com dificuldades em controlar emoções, frustrações e em se adaptar às rotinas e 

normas  escolares  apresentavam  dificuldade  de  concentração e planejamento nas 

atividades em sala de aula, bem como, em finalizar as tarefas,  prejudicando,  assim, 

seu  desempenho escolar.   

Webster-Stratton (1998, p. 715) afirma que, dificuldades escolares iniciais, 

como déficits na leitura e atraso na linguagem e compreensão estão associadas à 
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indisciplina, a poucas habilidades sociais e à dificuldade em resolver conflitos. Mas 

como a indisciplina pode ter relação com essas dificuldades de aprendizagem? Ou 

como esses problemas estariam associados na hipótese de não existir indisciplina 

na Educação Infantil, e sim, apenas atitudes que são esperadas para a idade das 

crianças da pré-escola?  

A questão é complexa, mas os estudos mostram-nos (o que também 

pudemos observar na realidade) que atitudes de intolerância à frustração, 

dificuldade de adaptação à vida coletiva e normativa, reações agressivas, 

perturbações do trabalho escolar e desrespeito ao próximo são ações identificadas 

como indisciplinares, ou seja, como contestação, como resistência às regras, ao 

senso de comunidade, de coletivo, à disciplina. E os alunos que manifestam essas 

atitudes – diferentemente daqueles em anos escolares mais avançados, são minoria 

na sala de aula da Educação Infantil, por isso, não é uma tarefa difícil percebê-los – 

além de perturbar o processo de ensino-aprendizagem de toda a sala de aula, 

estariam comprometendo, principalmente, o próprio desempenho escolar. Como as 

pesquisas apontaram, muitos desses alunos apresentam dificuldade de 

compreensão, de concentração nas atividades, para finalizar as tarefas, de 

planejamento e organização, comprometendo, não só suas capacidades de 

aprendizagem, como também seu relacionamento social e pedagógico. Esses 

alunos podem sofrer rejeição e exclusão dos pares e apresentam dificuldade para 

fazer e manter amizades, o que tende a piorar ainda mais os seus comportamentos 

indisciplinados.  

Estudos com crianças pré-escolares indicam que o comprometimento no 

desenvolvimento de habilidades sociais e morais tem sido associado à rejeição e 

exclusão dos pares, à indisciplina e a problemas de comportamento e baixo 
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rendimento escolar (CURENTON; CRAIG, 2009, p. 1). Assim sendo, ainda na etapa 

da Educação Infantil seria um momento adequado para intervir nessas questões, 

que podem comprometer o futuro escolar dessas crianças. 

Outras pesquisas indicam, justamente, o sucesso e a crescente prática das 

intervenções na Educação Infantil em relação aos problemas disciplinares. As 

autoras Stefan e Miclea (2010, p. 1103) afirmam que a intervenção no início da 

escolarização da criança, ou seja, na Educação Infantil, “tem se tornado uma prática 

amplamente reconhecida, pois os anos pré-escolares oferecem o melhor momento 

para trabalhar com a prevenção de entraves, como a indisciplina escolar”. Vemos 

que essa etapa oportuniza o trabalho com a promoção do desenvolvimento e com a 

prevenção de desafios, como a indisciplina escolar, evitando a necessidade em 

utilizar práticas punitivas e controladoras depois que a dificuldade já está instalada. 

Os pesquisadores Howse et al (2003, p. 15) também verificaram que certas 

ações que em sala de aula são identificadas como manifestações de indisciplina 

podem ser percebidas precocemente na criança e são as intervenções feitas no 

início de suas aparições é que alcançam os melhores resultados, ou seja, que 

conseguem prevenir essas formas de agir e reagir nos anos escolares posteriores. 

Quem compartilha dessa visão é DeVries (2002, p. 9-11), que apontou os 

resultados de um programa construtivista implantado na Califórnia pelo 

Developmental Studies Center, que trabalha com o estímulo do senso de 

comunidade nas crianças e dos métodos cooperativos de trabalho entre elas. Uma 

das pesquisas desse programa foi realizada com mais de 300 crianças em etapa de 

escolarização, que se encontravam entre o jardim da infância e o quarto ano. Essa 

pesquisa revelou que os alunos submetidos ao programa apresentavam maior senso 

de comunidade na escola, maior preocupação com os colegas e com o patrimônio, 
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maior comprometimento com valores democráticos, atitudes éticas e pró-ativas, 

habilidades para resolver conflitos, condutas positivas, como empatia e altruísmo, 

melhor relacionamento interpessoal entre os alunos e maior respeito e confiança no 

professor.  

O que essas pesquisam indicam é que, programas e práticas, como as 

citadas acima, consideram a presença de indisciplina nas pré-escolas, revelam que 

ela é perceptível desde que o aluno está no início de sua escolarização e que, 

quanto antes identificá-la e trabalhá-la, melhores serão os resultados, tanto para a 

criança (nas áreas sociais, cognitivas e morais) quanto para toda a sala de aula. São 

programas que promovem a autonomia e o respeito mútuo nas relações que 

acontecem na escola, diminuindo os riscos de manifestações de indisciplina 

ocorrerem em qualquer nível escolar, se implantados desde cedo, ou seja, desde a 

Educação Infantil.  

Uma pesquisa realizada por McWilliam (2003, p. 39-40), em pré-escolas na 

Austrália, relaciona os problemas de indisciplina, já nesta etapa de escolarização, a 

um desajustamento. Nessa pesquisa, a indisciplina é considerada uma atitude ou um 

desajuste que podem ocorrer entre crianças de 3 a 5 anos e os resultados apontam 

que o trabalho de profissionais da área da Psicologia Social e Educacional se 

revelou um suplemento necessário no trabalho dos professores que precisam lidar 

com esses dilemas em sala de aula. A fim de identificar os atos de indisciplina entre 

crianças pequenas, auxiliar essas crianças e suas famílias e promover um 

desenvolvimento social, moral e escolar, sem maiores comprometimentos, essa 

pesquisa australiana sugere um trabalho multidisciplinar para enfrentar esses 

desafios, que já aparecem na Educação Infantil. 
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No entanto, não vemos indisciplina, neste nível educacional como um 

“desajustamento”, pois, “desajuste” implica um problema de comportamento, um 

comportamento desviante, o que seria, a nosso ver, algo mais complexo, uma 

condição estável na criança e que pode ser interpretada como uma psicopatologia, o 

que está longe de ser nossa interpretação para indisciplina. A promoção do 

desenvolvimento moral nessa etapa de escolarização seria um trabalho pró-ativo em 

relação ao fenômeno da indisciplina escolar e, até mesmo, do comportamento 

desviante, desajustado. Nesse sentido, podemos pensar que, ao não considerar a 

hipótese de que este fenômeno, também, se apresenta na Educação Infantil, 

estaríamos correndo o risco de omitir auxílio e atenção a um aluno que no futuro 

venha a ser julgado, mesmo, como um desajustado.    

Carter e Van Norman (2010, p. 279), que pesquisaram crianças de 3 a 5 anos 

de idade, não apenas confirmam a idéia de que a indisciplina pode surgir na 

Educação Infantil como afirmam que esses dilemas são crescentes. As autoras 

citam que, como estão aumentando essas atitudes que representam um desafio 

para os professores de Educação Infantil, também se amplia a necessidade de 

pesquisar e implantar programas e práticas que amenizem e previnam os atos 

indisciplinados entre os alunos. E sugerem práticas de promoção do 

desenvolvimento sócio-emocional das crianças nessa faixa etária.  

Nessa linha, citamos novamente a pesquisa de Howse et al (2003, p. 16), que 

observaram a relação entre a capacidade de controle emocional em crianças da pré-

escola e a incidência de indisciplina e de insucesso escolar. Eles verificaram que, as 

diferenças individuais em relação ao autocontrole emocional podem ser percebidas 

nas crianças bem cedo e que as crianças com dificuldades nessa área apresentam 
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dificuldade em controlar e organizar suas atitudes na escola, afetando assim, seu 

desempenho escolar.  

Estas pesquisas recentes sugerem práticas (não tão recentes assim) de 

trabalhar com a estimulação do desenvolvimento afetivo, social e moral em salas de 

aula de Educação Infantil para auxiliar e promover, não só o desenvolvimento de 

capacidades intelectuais e motoras, como, também, a construção e o 

desenvolvimento da moralidade, do autocontrole e da autodisciplina das crianças 

desse nível escolar. Dessa forma, contribuem com um processo de ensino-

aprendizagem efetivo, melhoras no aproveitamento e desempenho escolar dos 

alunos, amenizam e previnem manifestações de indisciplina em sala de aula e 

oferecem maior segurança de que esses investimentos na Educação Infantil não 

serão em vão e possibilitarão alunos mais conscientes, éticos e comprometidos com 

a escola nos anos seguintes. Webster-Stratton (1998, p. 715) ainda enfatiza a 

necessidade de maior envolvimento e participação dos familiares dos alunos nesse 

nível da Educação Infantil. Ela observou que, as crianças cujas famílias se dedicam 

e participam mais dos eventos, reuniões e atividades da escola, apresentam mais 

autoconfiança, autocontrole das emoções e dos comportamentos, aumento da 

autoestima, do sentimento de pertença ao grupo e senso de comunidade e 

diminuição do isolamento.  

Podemos observar, assim, que para identificar, discernir e trabalhar com a 

prevenção da indisciplina na Educação Infantil devemos considerar o envolvimento 

de vários fatores determinantes, tanto no surgimento e na investigação das causas 

quanto nas intervenções com intuitos preventivos das manifestações de indisciplina 

escolar. Como em qualquer outro contexto, o espaço da Educação Infantil também é 

marcado por diferentes manifestações de indisciplina e que podem ser mais bem 
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entendidas quando analisamos essa variedade de fatores que envolvem essas 

manifestações, como o contexto social e histórico em que a escola está inserida, as 

participações familiares, a concepção pedagógica da escola e dos professores, entre 

outros. 

Os entendimentos sobre a indisciplina na Educação Infantil, segundo Vergés 

(2003, p. 31), variam, pois dependem da vivência familiar de cada criança, dos 

costumes, da crença e da cultura em que a criança está inserida, assim como 

podem depender dos traços de personalidade de cada uma, das fases de 

desenvolvimento por que está passando e, até mesmo, da influência do professor, 

da escola e da metodologia de ensino utilizada. Há, realmente, uma variedade de 

causas e sentidos por trás das expressões de indisciplina escolar e identificá-las 

seria o primeiro passo para a compreensão do fenômeno para, então, preveni-las.  

Independentemente do histórico familiar de cada uma delas, é pertinente que 

o professor e os profissionais envolvidos nessa etapa promovam possibilidades de a 

criança desenvolver o senso de coletividade para a vida em sociedade. Assim, é 

importante identificar o que envolve um ato de indisciplina para melhor compreendê-

lo e defini-lo, destacando se sua manifestação se trata de uma questão pessoal da 

criança, familiar, relacional ou escolar. Vergés e Sana (2009, p. 35) sugerem: 

 

 

O que devemos entender é que nenhum aluno nasce indisciplinado; ele se 
torna indisciplinado em determinadas situações, dependendo do sentido da 
indisciplina para ele naquele momento, com vários fatores que possam 
levá-lo a agir dessa forma. 

 

 

Como as autoras acima sugeriram, “vários fatores que possam levá-lo a agir 

dessa forma”, é importante considerar que não podemos ver e trabalhar com a 
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indisciplina como sendo um caso isolado, ou, de um aluno isolado. Como também já 

citamos anteriormente, são vários os fatores que envolvem o fenômeno da 

indisciplina escolar, assim, não podemos pensá-lo de forma individualizada. Em 

pesquisa citada por DeVries (2002, p. 12), foi observado que falhas nos esforços e 

nas intervenções em relação às questões de indisciplina aconteceram quando essas 

práticas foram focadas como uma questão individual do aluno a ser modificada, em 

vez de ser focada no processo escolar como um todo.  

Assim, podemos entender que as mais bem sucedidas práticas são as que 

englobam o aluno em todo o contexto em que ele está inserido, ou seja, a 

manifestação de indisciplina e tudo o que vem com ela – instituição escolar, gestão, 

proposta pedagógica, metodologia, professor, família, grupo de alunos, tempo, 

época do ano, sociedade. Identificar, interpretar e intervir nas questões de 

indisciplina escolar são, também, incorporar o aluno no contexto em que ele está 

inserido, ou seja, no campo relacional onde a indisciplina está sendo manifestada e 

não, apenas, focar a indisciplina como sendo um problema específico e individual do 

aluno. 

Certamente, não podemos deixar de considerar e conhecer as características, 

os avanços e as particularidades de cada fase de desenvolvimento pela qual a 

criança da Educação Infantil passa e que é condizente com sua faixa etária. Por 

esse motivo, também, é que no capítulo a seguir, trataremos dessa questão, 

enfatizando a faixa etária específica a que esta pesquisa se destina, que engloba as 

idades de 4 e 5 anos, focando as áreas da cognição, da moralidade e do afeto em 

desenvolvimento nessa etapa. Concordamos com DeVries (1998, p. 281) a respeito 

de que, “é normal a criança pequena ter dificuldades sociais provenientes de sua 

incapacidade para assumir a perspectiva de outros e para pensar além da superfície 
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observável dos eventos”, e que são dificuldades esperadas pelo professor da 

Educação Infantil. Contudo, este professor também percebe e sente o incômodo e a 

angústia quando precisa lidar com problemas em sala de aula que são diferenciados  

e se sobressaem àquilo que é considerado adequado para determinada idade.  

Dessa forma, é que se faz fundamental o conhecimento sobre os conceitos e 

entendimentos de indisciplina escolar, para que possa permitir uma identificação, 

discernimento e classificação precisos do problema em questão. Segundo os 

estudos que pesquisamos3, encontramos que a indisciplina na etapa da Educação 

Infantil manifesta uma ação comprometida, uma dificuldade de adaptação à vida 

social, coletiva e normativa, um contato social inadequado, marcado pela 

intolerância à frustração e reações agressivas, o enfrentamento e a falta de respeito 

às figuras de autoridade e com os pares, e baixo autocontrole de emoções e de 

reações.  

DeVries e Zan (1998, p. 281) indicam que as manifestações de indisciplina na 

Educação Infantil podem ser identificadas por atitudes como perturbações e 

interrupção das atividades escolares, dos colegas ou de si próprio, reações 

agressivas e intolerantes e confrontações diárias com colegas ou mesmo com o 

professor. Assim, percebe-se que são atos que envolvem a necessidade de atenção, 

a dificuldade de se colocar na perspectiva do outro (o egocentrismo – ainda 

característico em algumas crianças da faixa etária), o desinteresse pela aula, a 

exclusão do diferente, a falta de limites e orientações definidos e a convivência da 

criança em ambientes ou muito permissivos ou muito coercivos.  

                                                 
3
 DEVRIES (2002); DEVRIES, ZAN (1998); VERGES, SANA (2009); VERGES (2003); WEBSTER-

STRATTON (1998); HOWSE et al (2003); CARTER, VAN NORMAN (2010); STEFAN, MICLEA (2010); 

CURENTON; CRAIG (2009); UPSHUR, WENZ-GROSS, REED (2009); KEMPLE (1995). 
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Outro aspecto comumente envolvido nas expressões de indisciplina, nessa 

fase, refere-se ao desenvolvimento do esquema corporal, está ocorrendo nas 

crianças. Assim, ainda apresentam um comportamento expansivo devido à falta de 

coordenação motora fina, principalmente. Nesses casos, as crianças são 

identificadas como “estabanadas”, pois pisam no pé das outras, gostam de brincar 

de luta, demandando contato físico, atingem as outras com peças de jogos, abraçam 

com força, podendo machucar o colega, e podem, até mesmo, ser identificadas 

como agressivas. Esses atos podem ser vistos como manifestações de indisciplina 

por alguns professores, no entanto, eles devem ser categorizados como fenômenos 

de outra natureza, referentes ao desenvolvimento motor, apesar de trazerem um 

envolvimento com a indisciplina em sua manifestação pelo fato de que a disciplina e 

a rotina também auxiliam na delimitação, no controle, no contorno corporal da 

criança e no desenvolvimento de sua coordenação motora.  Nos outros casos, as 

manifestações de indisciplina representam um descontentamento, uma carência de 

atenção, de segurança, de ordem, de afeto, que podem se manifestar pelo 

desinteresse, desatenção, resistência, desrespeito e agressão.  

É válido destacar que a agitação motora é uma característica inerente ao 

desenvolvimento das crianças nessa faixa de idade, já que precisam brincar, 

movimentar-se e criar para extravasar a energia. Sendo assim, o silêncio absoluto 

não pode ser considerado uma característica fundamental e saudável nessa etapa 

de ensino, por isso, consideramos que nesse nível educacional, a conversa paralela 

(que é uma das mais frequentes expressões de indisciplina nos anos educacionais 

mais avançados), por exemplo, não deve ser identificada como ato de indisciplina, 

visto que, nessa etapa de ensino, a convivência entre pares e as conversas e 

discussões em grupos devem ser estimuladas.   



 88 

No momento das atividades ou dos cantinhos da leitura, por exemplo, as 

crianças se concentram por um determinado tempo (7 a 15 minutos, dependendo da 

faixa de idade do grupo), mantendo a sala de aula mais silenciosa; já em outros 

momentos, a movimentação e o barulho podem ser esperados. Neste sentido, 

Vergés (2003, p. 32) afirma: 

 

 

A criança que questiona, pergunta e se movimenta em sala de aula, não 
pode ser considerada indisciplinada, porque na construção do 
conhecimento, a criança precisa buscar as alternativas para encontrar o 
melhor caminho para aprender. Agora, aquele aluno que não tem limites, 
não respeita a opinião e os sentimentos dos colegas, esse sim, é um aluno 
que pode ser considerado indisciplinado. 

 

 

Os momentos de brincadeiras e jogos, no parquinho ou em sala de aula, 

constituem, facilmente, um campo de observação de prováveis manifestações de 

indisciplina, pois expressões de intolerância à frustração, de resistência e 

desrespeito às regras do jogo podem ocorrer nesses ambientes na Educação 

Infantil, onde as crianças que ainda estão em desenvolvimento social e moral têm 

maior abertura para se expressar. As crianças que apresentam dificuldade de 

adaptação aos limites e normas, de respeitar os colegas, a professora, e de seguir 

as regras na hora dos jogos e brincadeiras, frequentemente manifestam atos 

indisciplinados. A competição que emerge nos jogos pode levar à ocorrência de 

conflitos interpessoais, com a finalidade de vencer o jogo. Nesses momentos, 

demonstrações de possessividade, egocentrismo, intolerância, inadaptação e 

resistência, que envolvem o ato indisciplinado, representam, entre outras questões, 

a relação que a criança tem com as regras. Algumas dessas manifestações ainda 

são características da fase egocêntrica pela qual toda criança passa e que permeia 
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o tipo de moral heterônoma, a moral das crianças que se encontram na fase dos 4 a 

5 anos, mas abordaremos mais a fundo esta questão no capítulo a seguir. 

A indisciplina manifestada nesses momentos, além de perturbar o ambiente e 

as relações em sala de aula, prejudica o desenvolvimento e o processo de 

aprendizagem da própria criança. Em sua pesquisa de mestrado, Luna (2008, p. 

111) encontrou que “a indisciplina também promove prejuízo relacional na Educação 

Infantil” e indica que, em situações de jogos e brincadeiras, a criança indisciplinada 

não consegue realizar as coordenações necessárias para resolver os problemas e 

desafios de um jogo ou de uma tarefa, pois está dispersa e apresenta dificuldade 

para raciocinar, antecipar ou prestar atenção, além de desrespeitar colegas e 

professores. Assim, a indisciplina manifestada pela criança, também durante jogos e 

brincadeiras, traz prejuízos para ela mesma, de aprendizado e de relacionamentos.   

Seguindo as pesquisas e as considerações feitas por Garcia (2010a, p. 2) a 

respeito de que o fenômeno da indisciplina afeta a “qualidade das relações 

pedagógicas, modifica o desempenho dos alunos, torna mais instável o trabalho dos 

professores, transforma o desenho do currículo praticado e afeta diversos outros 

aspectos do processo de ensino-aprendizagem”, construímos e escolhemos 

trabalhar com duas categorias que nos ajudaram a melhor discernir e compreender a 

indisciplina na Educação Infantil. A primeira delas é considerar como indisciplina os 

atos que interferem, interrompem, prejudicam o trabalho de ensino-aprendizagem na 

sala de aula da Educação Infantil. A segunda categoria engloba os atos que afetam 

a qualidade das relações sociais e pedagógicas que acontecem em âmbito escolar. 

Através dessa categorização, tentamos identificar, em nosso trabalho de campo, se 

o fenômeno da indisciplina pode existir na Educação Infantil e, caso exista, quais 

são os tipos mais significativos e particulares nessa etapa de ensino. No quinto 
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capítulo da presente pesquisa, será descrito o resultado de nossas investigações e 

identificações.  

As crianças que, segundo nossas pesquisas teóricas, manifestam indisciplina 

mesmo aos 4 ou 5 anos de idade, demandam maior atenção e estímulo, tanto da 

escola quanto da família, para que possam se desenvolver moralmente e, 

consequentemente, socialmente. O campo de relações sociais que a Educação 

Infantil propicia, nas situações de jogos, atividades, brincadeiras, lanche e higiene, 

recreio ou educação física, constitui o ambiente de que a criança necessita para 

desenvolver todas as suas competências e aprender a conviver com o coletivo. Em 

parte desse desenvolvimento global infantil está o desenvolvimento moral, que 

envolve o processo de conscientização das regras pela criança e que, 

progressivamente, conduz as crianças à autonomia e à autodisciplina, oportunizando 

que as manifestações de indisciplina se tornem cada vez menos frequentes, 

principalmente, em ambientes sócio-morais. No capítulo a seguir, trataremos desta 

questão do desenvolvimento da moralidade na criança, a fim de compreender, a 

partir desta perspectiva, as manifestações de indisciplina escolar, principalmente no 

que diz respeito às crianças da Educação Infantil.  

 Com a exploração do tema da indisciplina no contexto da Educação Infantil, 

concluímos esta seção, mostrando, aproximadamente, o que pode ser identificado 

como indisciplina nessa etapa de ensino, para compreendermos este fenômeno, 

seus sentidos e interpretações nas crianças que compõem a faixa etária da 

Educação Infantil, para, então, podermos relacionar tais manifestações com o 

processo de desenvolvimento em que elas se encontram.  
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4 DESENVOLVIMENTO INFANTIL EM PIAGET 

 

 

Após discorrer sobre algumas ideias referentes à indisciplina escolar e suas 

possíveis manifestações no contexto da Educação Infantil, abordaremos, neste 

capítulo, questões relacionadas ao desenvolvimento infantil e, mais precisamente, 

ao desenvolvimento moral da criança, para tentar compreender a indisciplina escolar 

sob essa perspectiva. Pretendemos buscar na Psicologia da Criança uma maneira 

de compreender esse fenômeno, que se apresenta no ambiente escolar, 

argumentando que as manifestações de indisciplina estão relacionadas com o 

desenvolvimento moral da criança.  

Primeiramente, fazemos uma relação entre os entendimentos a respeito da 

indisciplina escolar e dos processos de desenvolvimento da criança, sob um olhar 

interacionista, considerando a escolha do referencial teórico que embasará as 

proposições neste capítulo. A seguir, adentramos no campo do desenvolvimento 

infantil, destacando o desenvolvimento cognitivo da criança proposto por Piaget, 

para melhor compreender as fases de desenvolvimento e contextualizar o 

desenvolvimento da moralidade neste todo. Finalizamos, então, com a exploração 

do tema sobre o desenvolvimento da moral, enfatizando a fase em que as crianças 

de 4 e 5 anos de idade, da Educação Infantil, se encontram. 

Exploramos, anteriormente, alguns conceitos de indisciplina remetendo estes 

à Educação Infantil, a fim de pensar a indisciplina nesse nível de ensino. Foi-nos 

possível entender que a indisciplina é um fenômeno que pode apresentar diferentes 
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interpretações e sentidos, por isso, a importância da contextualização de suas 

manifestações. O que fica claro é que a indisciplina aparece em um contexto de 

relações sociais, ou seja, de acordo com alguns autores pesquisados por nós 

(ESTRELA, 1992; GARCIA, 2010, 2009, 2008, 2006; PARRAT-DAYAN, 2008), 

precisa haver interação para ocorrer indisciplina. 

Por isso, escolhemos, dentre as teorias do desenvolvimento infantil, a visão 

de Piaget, para embasar nosso estudo, pois consideramos a indisciplina como um 

fenômeno interacional, assim como é o desenvolvimento infantil para esse autor. 

Entendemos a indisciplina como uma manifestação que se apresenta em um 

contexto de relações, desse modo, é um fenômeno que está interligado com as 

relações que existem em determinado contexto e seu sentido e suas razões 

estariam relacionadas com cultura, a história pessoal e experiência de vida dos 

sujeitos envolvidos nessas relações. Sendo assim, as características pessoais da 

criança, da sua sala de aula, da sociedade em que ela está inserida e de sua 

relação com o meio social podem nos ajudar a compreender o fenômeno da 

indisciplina, o que sugere um caráter interacional em sua constituição.  

A formação do ser humano não depende unicamente de fatores internos, 

diferenciando cada pessoa, mas é também influenciada por fatores externos, o que 

significa que o contexto também determina a forma como a pessoa vai ser ou agir. 

Contextualizamos, então, para compreender o fenômeno da indisciplina escolar, 

bem como os processos de constituição do sujeito. Entendemos a indisciplina 

escolar e o desenvolvimento infantil de uma forma “interacionista”, assim como 

pensava Piaget.  

Podemos dizer que o desenvolvimento infantil, tal como descrito por Piaget, 

engloba os desenvolvimentos social, cognitivo e emocional da criança como 
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processos de evolução gradativa, interdependentes e concomitantes. Por esta 

associação é que esse autor foi escolhido para fundamentar teoricamente a 

pesquisa a ser realizada. Nas palavras de Piaget e Inhelder (2001, p. 8): 

 

 

Somente as influências do meio adquirem importância cada vez maior a 
partir do nascimento, tanto, aliás, do ponto de vista orgânico quanto do 
mental. A psicologia da criança não poderia, portanto, recorrer apenas a 
fatores de maturação biológica, visto que os fatores que hão de ser 
considerados dependem assim do exercício ou da experiência adquirida 
como da vida social geral.  

 

 

A partir disso, entendemos que fatores genéticos e ambientais atuam em 

conjunto no desenvolvimento humano, e que, para os autores acima, são quatro os 

fatores que atuam em conjunto no desenvolvimento humano: a maturação biológica, 

as interações sociais, as experiências físicas e lógico-matemáticas e a equilibração 

dos conhecimentos adquiridos para a adaptação ao meio. Contudo, gostaríamos de 

fazer um adendo a esses quatro fatores e acrescentar as experiências afetivas e as 

representações que ficam delas nesse conjunto constituinte da personalidade do ser 

humano, pois acreditamos que as experiências afetivas são tão ou mais importantes 

que as experiências intelectuais na formação do sujeito. Souza (2003, p. 53) afirma 

que Piaget já sinalizava para uma “correspondência entre as construções afetivas e 

cognitivas, ao longo da vida do indivíduo”.  

Desde o nascimento, a criança recebe interferências do meio em que está 

inserida, por isso, o desenvolvimento infantil está diretamente relacionado com a 

percepção do mundo externo e com o desenvolvimento das relações sociais. O 

desenvolvimento da percepção e de comportamentos comunicativos, exploradores e 

solucionadores de problemas, principalmente, raciocínio e linguagem, são 
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considerados fundamentais para os processos de adaptação do ser humano ao 

meio em que vive e para o desenvolvimento de sua personalidade como um todo, 

assim como, de forma dialética, a adaptação ao meio através de uma interação, 

também promove o desenvolvimento. Neste sentido, Piaget e Inhelder (2001) 

exploram o desenvolvimento infantil a fim de compreender o desenvolvimento do ser  

humano, a constituição do homem. E deduzem que: 

 

 

[...] a criança explica o homem tanto quanto o homem explica a criança, e 
não raro ainda mais, pois se o homem educa a criança por meio de 
múltiplas transformações sociais, todo adulto, embora criador, começou, 
sem embargos, sendo criança [...] (PIAGET; INHELDER, 2001, p. 9). 

 

 

Em busca de compreender como o homem se constitui e, principalmente, 

como o homem constrói conhecimento, Piaget dedicou-se ao estudo das origens 

dessa construção, observando e pesquisando o desenvolvimento da criança. 

Conhecido como um dos autores mais importantes da Psicologia, faz-se relevante 

situar brevemente quem foi Piaget, descrito na seção a seguir. 

 

4.1 SOBRE JEAN PIAGET 

 

Biólogo e epistemólogo, Jean Piaget nasceu em Neuchâtel, na Suíça, em 

1896 e faleceu em Genebra, no ano de 1980. Formou-se em Ciências Naturais em 

1915, pela Universidade de Neuchâtel e, movido pelo seu interesse em pesquisa, 

iniciou seus estudos em Filosofia e Psicologia, que despertaram no pesquisador a 

necessidade de compreender questões acerca da “natureza epistemológica e da 

organização do conhecimento dos seres vivos” (VASCONCELOS, 1996, p. 41-42). 
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Nesse sentido, Piaget definia a si mesmo como um “antigo-futuro-filósofo que se 

transformou em psicólogo e investigador da gênese do conhecimento” (PIAGET, 

1983, p. VII). 

Em 1918, mudou-se para Zurique, onde deu início a seus estudos de 

Psicologia, na clínica psiquiátrica de Bleurer e no laboratório de F. C. Lipps. Em 

importante contribuição sobre a trajetória profissional de Piaget, Souza (2003, p. 54) 

investigou que:  

 

 

[...] antes de se tornar psicólogo da inteligência, esse biólogo, também 
estudioso da filosofia, iniciou-se na psicanálise; seguiu os cursos de Oskar 
Pfister e Eugen Bleuler, leu os textos de Freud em alemão; iniciou análise 
didática com uma discípula de Freud, teve seus pacientes e foi membro da 
sociedade suíça de psicanálise de 1920 a 1965. 

 

 

Mas foi em Paris que surgiram seus primeiros escritos sobre a Psicologia do 

Desenvolvimento, seguidos dos cursos que fizera na Universidade de Paris com P. 

Janet e com A. Lalande e do trabalho no laboratório de Alfred Binet com a 

padronização de testes de inteligência (VASCONCELOS, 1996, p. 42-44). Acerca 

dessas experiências, Piaget (1983, p. 75) escreveu: 

 

 

Tive a sorte extraordinária de poder trabalhar quase sozinho no laboratório 
de Binet, numa escola completamente à minha disposição e de me ver 
confiar um trabalho que visava em princípio a realização de testes de 
inteligência, mas que permitia, de fato, uma análise dos diferentes níveis da 
lógica das classes e das relações na criança. 

 

 

Nesse período, iniciou suas pesquisas acerca do nascimento da inteligência 

na criança, sempre estudando à margem da filosofia e da psicologia. Em 1921, 
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ingressou, a convite do médico Claparède, no Instituto Jean Jacques Rousseau, em 

Genebra, de onde anos mais tarde se tornou diretor e criador do Bureau 

International d‟Éducation. Piaget foi professor de Psicologia e Filosofia de Ciências 

na Universidade de Neuchâtel, de Psicologia Genética na Universidade de 

Lausanne, livre-docente na Universidade de Genebra e professor titular de 

Psicologia Genética na Universidade de Sorbonne (PIAGET, 1999b, p. 1).  

A partir do estudo da evolução do pensamento, criou a Teoria Biológica do 

Conhecimento, que dentro dos estudos da Psicologia da Inteligência, nomeou de 

Epistemologia Genética, sendo, para ele, epistemologia, o estudo do conhecimento 

e genética, a origem, a construção. Assim, sua teoria buscou compreender os 

mecanismos mentais que o ser humano utiliza para se inserir e se adaptar ao 

ambiente em que vive, de modo a se conhecer e se constituir. Foi investigando o 

processo de construção do conhecimento e o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas que veio a concluir que o pensamento e a inteligência se desenvolvem 

gradualmente, ou seja, que o desenvolvimento cognitivo de uma criança é uma 

evolução gradativa.   

Dessa forma, a base de sua epistemologia genética é o estudo do 

desenvolvimento da inteligência na criança. Piaget observou que a inteligência, 

enquanto função, é a capacidade de adaptação do sujeito ao meio e, enquanto 

estrutura, é a organização dos processos que permitem a construção do 

conhecimento; assim, inteligência é a reorganização das informações pelo sujeito. 

Segundo esse autor (1983, p. XI), as estruturas da inteligência se modificam através 

das necessárias adaptações ao meio e têm dois componentes: a assimilação e a 

acomodação. 
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A assimilação é o processo de interpretar e absorver as informações vindas 

do ambiente onde a criança está inserida, e a acomodação é a estruturação, a 

organização dessas informações. Para Piaget (1983, p. XI), construir conhecimento 

é operar sobre o real e transformá-lo, a fim de compreendê-lo, ou seja, absorver, 

interpretar e organizar as informações constituem os mecanismos complementares 

da assimilação e acomodação no processo de desenvolvimento da inteligência. E é 

através da equilibração entre esses dois mecanismos que ocorre a adaptação da 

criança a esse novo conhecimento. Para adquirir o conhecimento sobre um novo 

objeto, a criança entra em um estado de conflito com o novo, desconhecido, 

precisando, então, modificar-se para conhecer este objeto, absorvê-lo e organizá-lo 

e, após a acomodação a ele, o sujeito atinge a equilibração. Assim, nesse processo 

móvel e dinâmico, a construção da inteligência se dá através da assimilação, 

acomodação e equilibração do conhecimento. 

A teoria de Piaget é consistente e sua obra muito vasta. Ele escreveu muitos 

trabalhos ao longo de sua vida, o que resultou na publicação de mais de 70 obras. 

De acordo com Vasconcelos (1996, p. 42), em 1916, aos 20 anos de idade, Piaget já 

possuía 35 publicações científicas.  

Nesta pesquisa, será abordada sua teoria a respeito dos desenvolvimentos 

cognitivo e moral da criança, para fins de compreender as manifestações de 

indisciplina a partir da observação das crianças em meio a estes processos de 

desenvolvimento, no contexto da Educação Infantil. 

Pensando dessa forma, escolhemos enfocar, dentro do desenvolvimento 

infantil e da volumosa teoria de Piaget, o desenvolvimento da moralidade humana, 

para compreender as relações sociais da criança e as manifestações de indisciplina 

na fase da Educação Infantil. Antes de adentrarmos no desenvolvimento moral, 
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apresentaremos o desenvolvimento dos processos cognitivos na criança, a fim de 

contextualizar o desenvolvimento da moralidade, compreender melhor as fases e os 

estágios pelos quais a criança passa em seu processo de constituição.  

 

4.2 O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

 

Os desenvolvimentos moral e cognitivo são processos do desenvolvimento 

humano, componentes primordiais no desenvolvimento da personalidade do sujeito 

e acabam definindo os comportamentos e inter-relações na vida infantil e adulta, por 

isso serão aqui destacados. Estes dois processos não têm uma relação causal entre 

eles, em vista que, uma criança pode ter seu desenvolvimento intelectual nas 

operações formais, condizente com sua faixa etária, porém, sua moralidade 

permanecer heterônoma, ou seja, seu desenvolvimento moral pode não estar 

concluído. No entanto, um oferece condições ao outro para se desenvolver.  

Piaget (1994, p. 295) destaca o “paralelismo entre o desenvolvimento moral e 

a evolução intelectual” e sugere que “a lógica é uma moral do pensamento, como a 

moral, uma lógica da ação”. Ele explica que nem as normas lógicas e nem as morais 

são inatas no indivíduo, que ambas são resultados da construção que o próprio 

sujeito faz a partir de suas relações interindividuais e ambas são pautadas no 

controle que emerge das regras, tanto na construção da inteligência quanto na 

construção da moralidade. Nas palavras desse autor: 

 

 

Apenas, um ato inteligente não poderia ser qualificado de lógico, e um 
traço de sensibilidade, de moral, senão a partir do momento em que 
algumas normas imprimam a tais matérias uma dada estrutura e regras de 
equilíbrio. (PIAGET, 1994, p. 296). 
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Sendo assim, tanto a inteligência quanto a moralidade são produtos da 

interação coletiva e se relacionam nas condições necessárias de uma à outra em 

seus desenvolvimentos. De forma que, o avanço no desenvolvimento moral depende 

também do avanço do raciocínio lógico do indivíduo, que deve estar em um estágio 

cognitivo avançado. Porém, Vinha (2009, p. 107) alerta-nos, afirmando que, “se o 

raciocínio lógico é uma condição necessária do raciocínio moral, não é uma 

condição suficiente. A maior parte dos indivíduos encontra-se em níveis mais 

elevados nos estágios lógicos do que nos morais”. A autora ainda cita algumas 

pesquisas que demonstram o suporte indispensável do desenvolvimento cognitivo 

na evolução das relações interpessoais equilibradas, em favor do desenvolvimento 

moral na criança. Ela explica: 

 

 

[...] é fundamental investir em uma pedagogia que estimule o 
desenvolvimento cognitivo, pois todos aqueles que chegaram a um 
patamar mais elevado de juízo moral alcançaram necessariamente o 
pensamento lógico formal. Mas o inverso não é verdadeiro, visto que a 
maior parte das pessoas desenvolve-se intelectualmente, mas não 
moralmente (não é condição suficiente), ou seja, inúmeras pessoas 
alcançaram o estágio lógico formal, mas encontram-se nos patamares 
menos elevados do raciocínio moral. Por conseguinte, atuar somente no 
sentido de estimular o desenvolvimento da inteligência não basta; urge 
criar um ambiente sociomoral cooperativo de tal ordem que também 
favoreça o desenvolvimento do raciocínio moral. (VINHA, 2009, p. 107). 

 

 

Dessa maneira, consideramos necessário o estímulo para o desenvolvimento 

da criança como um todo, em todas as suas instâncias, bem como, a existência de 

um paralelo entre os processos de desenvolvimento, sendo estes interdependentes 

e concomitantes na constituição do sujeito e de sua personalidade. Por isso, torna-

se relevante nesta pesquisa direcionar nosso olhar e compreender o processo de 
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evolução cognitiva na criança para então podermos entender, também, neste 

contexto, o desenvolvimento do raciocínio moral. 

Através das interações com o meio social em que a criança está inserida, 

acontece o desenvolvimento da percepção e da cognição, pois estes processos 

envolvem o modo como a criança concebe suas relações com a rede de pessoas 

significantes com quem entra em contato durante a sua vida. Essas percepções e 

conceitos evoluem no contexto da vida familiar, no qual ocorrem as primeiras 

experiências de realidade social que partem das pessoas da família que se 

relacionam com a criança em constituição. Na escola, particularmente na Educação 

Infantil, essas experiências familiares se refletem, sendo que ainda nesta etapa elas 

podem ser compartilhadas, formando os dois ambientes principais da criança em 

fase de constituição da personalidade.   

A pesquisa direta da criança em constituição, realizada por Jean Piaget, 

proporciona um modo de compreensão a respeito do desenvolvimento integral dos 

processos perceptivos e cognitivos do ser humano. Na visão de Piaget (1975, p. 10-

13) e Piaget e Inhelder (2001, p. 8), o conhecimento se constrói pela interação entre 

a criança e o meio, sendo que, do ponto de vista da criança, ela não pode aprender 

algo que esteja acima do seu nível de competência cognitiva. No decorrer dessa 

relação com o meio e com as experiências vividas, a criança apresenta as estruturas 

de pensamento características de determinadas faixas etárias, constituindo um 

desenvolvimento não linear. Para Piaget, o desenvolvimento se dá através de saltos, 

de rupturas, que ele denominou de estágios. Cada estágio representa uma 

aprendizagem e cada um supera o anterior. Piaget e Inhelder (2001, p. 11) explicam 

que a sequência do desenvolvimento passa por estágios, que nenhum deles pode 



 101 

ser pulado e que cada período desse desenvolvimento anuncia, em parte, os 

estágios a seguir.  

Em sua teoria, Piaget definiu quatro grandes estágios do desenvolvimento 

cognitivo, que ficaram conhecidos como os estágios do desenvolvimento cognitivo. 

O primeiro estágio ocorre desde o nascimento até os 24 meses de idade, chamado 

de Sensório-Motor; o período dos 2 anos até os 7 anos de vida é nomeado de 

estágio Pré-Operatório; aos 7 anos, a criança entra no estágio das operações, 

sendo, dos 7 aos 12 anos o período Operatório Concreto e dos 12 anos de idade em 

diante, o período Operatório Formal (PIAGET, 2001; PIAGET, 1999b).  

Nessa teoria, Piaget mostrou que a inteligência começa a se estruturar nos 

primeiros 24 meses de vida, anterior à aquisição da linguagem, através de 

conquistas cotidianas que vão preparando a criança para o mundo das 

representações e da linguagem. O comportamento sensório-motor da criança já 

denota a existência de uma inteligência pré-verbal, centrada nos reflexos motores e 

na lógica da ação, o que Piaget e Inhelder (2001, p. 16) chamaram de inteligência 

prática. Este é o estágio sensório-motor, em que a cognição vai evoluindo através 

das percepções (sensório) e das ações (motor) e que marcam o desenvolvimento da 

criança desde seu nascimento até os dois anos de idade.   

As experiências sensório-motoras das crianças com os objetos as conduzem 

à assimilação em si mesmas do que é passível de repetição e de generalização 

lógica ou esquemática e promovem as noções de objeto e de objeto permanente, de 

diferenciação entre meios e fins e de causalidade. As ações organizam a realidade 

externa da criança, através da construção de categorias de ação que definem os 

objetos, o espaço, o tempo e as causas (PIAGET e INHELDER, 2001, p. 18-20). 

Essa interação começa a ser percebida pelo início do desenvolvimento da função 
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simbólica, que, segundo Piaget e Inhelder (2001, p. 47), tem lugar através das 

representações e das operações. A criança inicia com a imitação de um modelo 

presente em seu meio e, mais tarde, executa a imitação sozinha. Ainda segundo os 

autores, a imitação significa a representação prefigurada e toda a assimilação 

sensório-motora já consiste em conferir significações. Essas assimilações vão-se 

modificando com a experiência e com a construção de esquemas, e pela 

transformação da sua atividade sobre o meio, a criança vai construindo e 

organizando noções. Nesse processo, afetividade e inteligência são aspectos 

indissociáveis e influenciados desde cedo pela socialização (PIAGET e INHELDER, 

2001, p. 24).  

 O segundo estágio do desenvolvimento proposto por Piaget é o pré-

operatório, o qual é subdivido em intuitivo global, que acontece dos 2 até os 4 anos 

de idade e o intuitivo articulado, que ocorre dos 4 aos 7 anos de idade. O estágio 

pré-operatório é marcado pelo início da fase da representação, no qual a criança 

passa a pensar um objeto através de outro, sendo ainda, o estágio da introdução da 

linguagem. Segundo Vinha (2009, p. 44), a criança, desde pequena, mas, 

principalmente, dos 2 aos 7 anos, aprende diariamente e constrói novos esquemas e 

comportamentos através da imitação das ações e condutas das pessoas que 

valoriza e que pertencem ao seu convívio social, por isso, a importância das atitudes 

do modelo adulto porque, se a criança o admira, vai imitá-las e reproduzi-las nesta 

fase. Isso revela que os sentimentos e as emoções vividas em cada experiência 

também determinam o que vai ficar como significado, como entendimento para ela, 

formando, assim, as representações no sujeito.  

No início desse estágio, a atenção ainda é focada e passa a ser 

descentralizada gradativamente. O pensamento é controlado pelo imediatismo e 
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pelas aparências perceptuais, concretas, o raciocínio é por identidade, e a 

linguagem é usada de forma egocêntrica, pois o egocentrismo ainda é característico 

nessa fase, que supõe uma dificuldade em perceber o ponto de vista do outro, pois a 

criança ainda está centrada em seu ponto de vista. Sobre esse estágio, Piaget 

(1999b, p. 24), de forma sintética, escreve: 

 

[...] a criança se torna, graças à linguagem, capaz de reconstituir suas 
ações passadas sob forma de narrativas e, de antecipar suas ações futuras 
pela representação verbal. Daí resultam três conseqüências essenciais 
para o desenvolvimento mental: uma possível troca entre os indivíduos, ou 
seja, o início da socialização da ação; uma interiorização da palavra, isto é, 
a aparição do pensamento propriamente dito, que tem como base a 
linguagem interior e os sistemas de signos e, finalmente, uma interiorização 
da ação como tal que, puramente perceptiva e motora que era até então, 
pode daí em diante se reconstituir no plano intuitivo das imagens e das 
“experiências mentais”. 

 

 

Assim, são características das crianças que se encontram nesse estágio, 

raciocinar de forma concreta, imediata e não generalizada; comunicar-se através de 

uma linguagem e compreensão ainda marcadas pelo egocentrismo (que tendem a 

descentralizar com o tempo e com a evolução intelectual, biológica e de suas 

relações sociais, afetivas e morais); seu discurso e suas atitudes serem marcadas 

pelas representações do que já experienciaram. Além de ser o estágio onde se dá o 

início da socialização.  

O desenvolvimento emocional ocorre paralelamente, através de uma 

organização dos sentimentos, tais como simpatia e respeito. Da mesma forma, 

nesse estágio, também ocorre a entrada da criança no mundo moral, no mundo dos 

valores, das regras da civilização. É por volta dos 3 e 4 anos de idade, quando suas 

relações sociais começam a ser intermediadas pela linguagem e representações, 

que a criança sai da fase da anomia, que é a ausência de regras, para adentrar na 
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heteronomia, quando começa a percebê-las, embora ainda não as internalize. Sobre 

esses conceitos, discutiremos mais a fundo no item a seguir, pois são termos 

próprios do estudo do desenvolvimento da moral, segundo a perspectiva piagetiana. 

As crianças, que são os sujeitos da presente pesquisa, observadas no 

contexto escolar da Educação Infantil, supostamente encontram-se nessa fase pré-

operatória do desenvolvimento cognitivo, que é marcada por um período de 

inauguração de vários aspectos constituintes do ser humano e formador da 

personalidade. Acreditamos que esse estágio do desenvolvimento cognitivo, no qual 

os sujeitos da pesquisa se encontram, é um momento rico para observações diretas 

do processo de desenvolvimento integral da criança, pois é possível perceber no 

cotidiano e nas interações com o meio, a sua constituição intelectual, social, 

psicomotora e moral. Nesse contexto, consideramos os processos sociais, afetivos e 

morais como formadores e influenciadores de algumas expressões de 

desorganização e ruptura das relações sociais na escola, identificadas aqui como 

atos de indisciplina escolar.  

O terceiro estágio inaugura as operações concretas do pensamento da 

criança, marcando a ação interiorizada reversível, ou seja, a ação sobre o mundo 

que antes já era representada, e que agora pode também ser pensada e anulada, é 

o fazer e o desfazer. É o chamado estágio operatório concreto, que abrange a faixa 

etária dos 7 aos 12 anos de idade. Segundo Piaget e Inhelder (2001, p. 83), as 

operações consistem em transformações reversíveis, podendo estas reversibilidades 

consistir em inversões ou em reciprocidades. Nessa fase, surgem os esquemas para 

operações lógicas de seriação e classificação e a operação intelectual consiste em 

um sistema internalizado de ações reversíveis. O pensamento é denominado 

operatório porque é reversível; o sujeito pode retornar mentalmente ao ponto de 
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partida. A reversibilidade do pensamento se dá diante de problemas reais e 

observáveis, sem ainda hipotetizar uma situação. O pensamento baseia-se mais no 

raciocínio que na percepção.  Também é denominado concreto porque a criança só 

consegue pensar corretamente se os exemplos e os materiais são existentes e 

podem ser observados. A criança pensa logicamente pelo que experienciou e, diante 

de uma discrepância entre razão e percepção, toma decisões cognitivas e lógicas 

em oposição às perceptuais.  

 O quarto estágio do desenvolvimento cognitivo se dá a partir dos 12 anos de 

idade e é denominado operatório formal, constituindo o nível mais desenvolvido das 

estruturas cognitivas, em que a criança conquista a organização lógica das 

representações. De acordo com Piaget e Inhelder (2001, p. 119), o sujeito torna-se 

“capaz de raciocinar corretamente sobre proposições em que não acredita ou em 

que ainda não acredita, isto é, que considera como puras hipóteses”; é o estágio que 

se caracteriza, assim, pelo raciocínio científico e pela construção de hipóteses, o que 

reflete uma compreensão mais desenvolvida da causalidade. Constrói os tipos de 

raciocínios e lógica que possibilitam a solução de todas as classes de problemas, 

pois o pensamento transcende a percepção e a memória. Nessa fase, em que a 

criança se torna adolescente, ela pode pensar de modo lógico e correto mesmo com 

um conteúdo de pensamento incompatível com o real. Essa etapa faz o adolescente 

pensar e trabalhar com a realidade concreta e com a realidade possível. Dessa 

forma, há o desenvolvimento dos raciocínios hipotético, dedutivo, hipotético-

dedutivo, científico-indutivo e abstração reflexiva.  

 Assim, como argumentam Piaget e Inhelder (2001, p. 131), por volta dos 12 

anos de idade, o pensamento formal que está se estruturando reorganiza as 

operações concretas, dando lugar a novas estruturas, a um maior nível de abstração 
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do pensamento, ao entendimento e à internalização de valores, que se prolongarão 

na adolescência e por toda a vida ulterior, junto a muitas outras transformações.    

 Buscamos trazer aqui, um panorama do desenvolvimento cognitivo na visão 

piagetiana, a fim de compreender, do ponto de vista racional, o sujeito desta 

pesquisa, a criança pertencente à faixa etária dos 4 aos 5 anos, bem como o estágio 

pré-operatório em que ela se encontra, as relações sociais de que participa e, assim, 

isso poder auxiliar no entendimento de como acontece o processo de seu 

desenvolvimento moral, aspecto que destacaremos a seguir.  

 

4.3 O DESENVOLVIMENTO MORAL DA CRIANÇA 

 

Assim como no desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento moral 

acontece através das interações sociais da criança com o meio, com a família ou 

fora dela. De acordo com Kamii (1999, p. 112): “as crianças adquirem valores morais 

não por internalizá-los ou absorvê-los de fora, mas por construí-los interiormente, 

através da interação com o meio”. É na rede de relações que a criança vai 

construindo aos poucos sua consciência moral, com a internalização dos modelos a 

imitar, das regras a seguir, das diferentes noções de respeito, da disciplina e de 

princípios e valores.  

Para tentar compreender as situações de indisciplina em sala de aula na 

Educação Infantil, exploraremos nesta seção a teoria piagetiana sobre o 

desenvolvimento da consciência moral na criança. A partir deste referencial, será 

analisada a relação entre o desenvolvimento infantil e a indisciplina escolar, na 

etapa de ensino em questão, particularmente considerando a faixa de idade dos 4 a 

5 anos. Pretendemos compreender como e por que algumas crianças obedecem às 
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normas e por que outras crianças não as obedecem, como elas respeitam e 

internalizam as regras, compreendem seus motivos e se desenvolvem socialmente 

em suas relações interindividuais. Diante disso, vamos explorar nesta parte do 

capítulo, como se dá o desenvolvimento da moralidade na criança, suas fases e 

implicações, dando ênfase à fase referente à faixa etária que nos destinamos a 

pesquisar. 

No campo da Psicologia do Desenvolvimento, Piaget é uma das principais 

referências quando se destaca o tema da moralidade humana. Nesta pesquisa, 

utilizamos seus pressupostos devido à leitura teórica que fez sobre o tema da 

moralidade, os quais permitem uma análise e possível compreensão do fenômeno 

da indisciplina escolar e suas relações com o desenvolvimento infantil, ou seja, 

oferecem uma leitura teórica que conecta o desenvolvimento moral com a disciplina 

e indisciplina. Além disso, recorremos a esse autor pela perspectiva ampla que 

fornece sobre o desenvolvimento da criança. No estudo do desenvolvimento 

humano, Piaget possui uma extensa obra dedicada à temática da Psicologia do 

Desenvolvimento, objetivando, com sua teoria, explicar o homem através da criança. 

 Piaget, no ano de 1932, publicou o resultado de um estudo sobre o 

desenvolvimento da moralidade na criança, no livro intitulado O Juízo Moral na 

Criança, que serve como referência teórica para muitos estudos até o presente. 

Através da observação direta de crianças em grupo, enquanto brincavam e jogavam, 

Piaget percebeu que o processo de aquisição das noções morais na criança ocorre 

em etapas e evolui de acordo com a sua idade, tal como o desenvolvimento 

cognitivo.  

É na obra O Juízo Moral na Criança, que Piaget discorre sobre o 

desenvolvimento da consciência moral e responde à questão: “como a consciência 
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humana vem a respeitar regras?” (1994, p. 23). Em sua pesquisa, concluiu que, 

assim como a inteligência, a moral também evolui, em um processo de interiorização 

de regras e valores que ocorre em uma sequência de etapas. Na mesma página, ele 

sugere que, desde o nascimento, a criança é influenciada pelos pais e pelo meio 

social em que vive, sendo submetida a diversas normas e regras, e mesmo antes de 

aprender a falar, já aprende que deve acatá-las. É o desenvolvimento moral em 

paralelo ao desenvolvimento cognitivo e constituinte dos desenvolvimentos social e 

emocional da criança. Esses processos fazem parte do desenvolvimento infantil 

como um todo, ou seja, da constituição de sua personalidade, que dependerá da 

interação que a criança irá fazer com o meio em que vive. 

Segundo Piaget (1994, p. 23), as regras morais que a criança aprende a 

respeitar já são elaboradas e transmitidas pela maioria dos adultos. E para que seja 

possível compreender o papel das regras no desenvolvimento moral, é importante 

considerar que “toda a moral consiste num sistema de regras e, a essência de toda 

moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por estas regras” 

(PIAGET, 1994, p. 23). Assim, a essência da moral estaria no respeito que 

adquirimos pelas regras que regulam nossa convivência social.  

A partir da análise das relações entre as crianças nos jogos infantis é que 

Piaget (1994) percebe que o desenvolvimento do respeito às regras na criança 

passa por dois processos. A prática das regras, através da qual as crianças aplicam 

entre si as regras construídas para o jogo, é a consciência das regras, que é o 

processo no qual elas compreendem e seguem as regras inerentes ao processo do 

jogo. E explica que para entender o desenvolvimento da consciência moral é 

importante conhecer suas relações com a regra. “As relações existentes entre a 

prática e a consciência da regra são, de fato, as que melhor permitem definir a 
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natureza psicológica das realidades morais” (PIAGET, 1994, p. 24). Assim, o autor 

aponta para um esquema de desenvolvimento da prática da regra e de sua 

consciência, dividido em diferentes estágios de aquisição do conceito na criança, 

que será descrito aqui para promover o melhor entendimento sobre o tema.    

A prática da regra é a forma como as crianças usam as regras para si 

mesmas e para os outros em determinadas situações, como de jogos, por exemplo. 

Ela é exercida através de um processo que vai desde um estágio motor e individual 

(no qual a criança segue regras motoras em função de desejos e hábitos motores, 

ou seja, sem a compreensão de regras sociais), passando pelo estágio egocêntrico 

(no qual há imitação de exemplos, mas a criança joga sozinha e para si mesma), o 

estágio da cooperação (por volta dos 7 anos, no qual se estabelece a unificação de 

regras sociais e a competição entre as crianças) e, por fim, o estágio da codificação 

de regras (aos 11 ou 12 anos, em que há a regulamentação com minúcia e a 

concordância das regras reconhecidamente sociais).   

A consciência da regra é a forma como as crianças compreendem as 

mesmas. Nesse processo, a criança passa do estágio em que a regra é motora, 

cristalizada em hábitos, rituais, para o estágio em que a regra, vinda dos adultos, é 

obedecida sem contestações, até alcançar o estágio em que a regra é 

compreendida como dever social, comum a todos e de obediência obrigatória. 

De forma sucinta, Vinha (2009, p. 73) sugere que a prática quer dizer como as 

crianças tentam colocar as regras no seu dia-a-dia, nas situações de jogos, 

brincadeiras e como as seguem, enquanto que a consciência se refere ao 

entendimento que as crianças têm das regras, para que estas servem e o que são, 

seus porquês, suas origens e se podem ser mudadas, e assim por diante.  
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A interação com o meio social e a percepção da coletividade constituem as 

bases para o desenvolvimento destes dois processos de aquisição do respeito à 

regra, estudados por Piaget, da prática e da consciência da regra. São as inter-

relações da criança com o ambiente social que sustentam e vão garantir esses 

processos. Menin (1996, p. 45) afirma que Piaget descobriu que, primeiramente, a 

criança pratica a construção das regras para depois compreendê-las. Inicia a sua 

prática imitando o adulto, que é a sua referência, por isso percebe as regras como 

sagradas, imutáveis, pois se trata de regras derivadas do adulto. E seriam as 

experiências com relações de cooperação entre todos os semelhantes e com a 

criação, mudança, enfim, com a aplicabilidade das regras entre si, que as levariam à 

consciência. Na visão piagetiana, o uso racional das regras é feito quando as 

crianças já têm consciência delas. O autor explica: 

   

 

A regra coletiva é, inicialmente, algo exterior ao indivíduo e, por 
conseqüência, sagrada. Depois, pouco a pouco, vai se interiorizando e 
aparece, nessa mesma forma, como livre resultado do consentimento 
mútuo e da consciência autônoma. (PIAGET, 1994, p. 34).  

 

 

E assim, na exposição das formas de como são praticadas e internalizadas as 

regras na criança, Piaget introduz o tema da moralidade, sugerindo que, estudando 

o modo como a criança desenvolve sua moral, pode-se compreender a moral do 

homem. Em suas investigações, o autor aponta que o desenvolvimento moral da 

criança passa por diferentes estágios em um processo psicogenético de evolução, 

que vai da ausência de percepção das regras de funcionamento de uma 

determinada cultura à sua concordância e compreensão, chegando à 

conscientização das normas e princípios de convivência social. Trata-se, realmente, 
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da construção do conhecimento (sendo este, moral, intelectual e social) através da 

interação da criança com o meio.  

Sobre esse processo, Vinha (1998, p. 43) argumenta que “a consciência 

moral da criança não é herdada, não nasce pronta, acabada”, ou seja, a moralidade 

na criança vai sendo construída aos poucos, em uma relação que depende da 

interação com o meio social e, também, de seu desenvolvimento cognitivo, que 

influencia o entendimento das regras, o respeito a estas e sua internalização. Esta 

construção é descrita por Piaget (1994, p. 75) em etapas, que chamou de fases do 

desenvolvimento da moralidade na criança, que são a heteronomia e autonomia. 

Vale destacar que, de acordo com Araújo (1996, p. 104), os termos heteronomia e 

autonomia aparecem, anteriormente, na obra do filósofo alemão Immanuel Kant 

(1724-1804), que foi influente no pensamento e na teoria de Piaget. Essas duas 

fases se referem às diferentes relações do sujeito com as regras e com a 

moralidade. Existe uma fase anterior a estas, à que Piaget (1994, p. 155) se referiu 

como anomia, por ser a ausência de relação do sujeito com as regras, ou melhor, 

por ele não ter percepção e consciência de que, mesmo quando bebê, já convive e 

participa de um mundo com regras e, por isso, o autor não destaca esse momento 

ou esse tipo de relação como uma fase ou estágio do desenvolvimento moral em 

sua obra.  

Araújo (1996, p. 104) faz uma leitura etimológica desses três termos 

propostos por Piaget. Nesses termos, há o sufixo – nomia, que tem origem na língua 

grega, na qual nomos significa “norma, regra”. Assim, essa classificação pode ser 

explicada como a ausência de regras no primeiro estágio – anomia; a existência de 

regras, mas vindas de fora da criança – heteronomia; e a conscientização dessas 

regras – autonomia. Piaget (1994, p. 75) sugere o termo “estágio” do 
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desenvolvimento moral para quando estiver se referindo à “prática de um 

determinado grupo de regras”, que seriam comportamentos sociais, condutas que 

correspondem a três tipos de regras: motoras, coercitivas e racionais. Em suas 

palavras: 

 

 

Há, portanto, aí, três tipos de condutas: condutas motoras, egocêntricas 
(com coação exterior) e cooperação. A esses três tipos de comportamento 
social correspondem três tipos de regras: a regra motora, a regra devido ao 
respeito unilateral e a regra devida ao respeito mútuo. (PIAGET, 1994, p. 
76). 

 

 

Nesse modelo, as regras motoras estão relacionadas com a fase em que a 

criança é “associal”, segundo Piaget (1994, p. 76), ou seja, a prática das regras é 

puramente motora e reflexa, sem percepção e noção de moralidade. As regras 

coercitivas, derivadas do respeito unilateral, são as regras praticadas no período em 

que a criança assimila não só a existência das regras, mas também a necessidade 

de obedecê-las, já sendo identificadas, assim, as noções de moralidade. E as regras 

racionais, derivadas do respeito mútuo, são aquelas praticadas com consciência de 

suas razões, necessidades e aplicabilidades.  

Explicaremos, agora, o desenvolvimento dessas percepções e práticas de 

regras na criança, fase por fase, ou estágio por estágio. Compreendemos que o 

primeiro estágio do desenvolvimento da moral correspondente à anomia, que pode 

ser explicada como a ausência da percepção de regras, em que as regras são 

plenamente motoras e a faixa etária aproximada é de 0 a 2 anos de idade. Segundo 

Piaget (1994, p. 33-34), nesse período, as regras são motoras e individuais, não são 

coletivas e nem vêm de uma realidade obrigatória; são puramente reflexas e 
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praticadas em função dos desejos da criança e de seus hábitos motores. Essa fase 

também é reconhecida como uma pré-moralidade, pois a criança ainda não percebe 

a realidade moral e não vê obrigação nas regras sociais. É na convivência diária 

com interações e experiências relacionais que a criança vai tomando contato com 

regras, passando a percebê-las. “É só pelo contato com os julgamentos e as 

avaliações dos outros que esta anomia intelectual e afetiva perderá terreno 

progressivamente, sob a pressão das regras lógicas e morais coletivas” (PIAGET, p. 

1994, p. 298).  

O termo referente ao segundo estágio, a heteronomia, sugere que a criança 

percebe a existência de regras, mas estas são originadas nos outros, estão fora do 

raciocínio da criança. Essa fase está relacionada com o momento de entrada da 

criança no mundo da moralidade, quando a criança começa a compreender a 

existência de regras para intermediar sua sobrevivência e convivência social e 

começa a perceber que as regras devem ser obedecidas. Além disso, tais regras 

são pensadas, pela criança, em relação à autoridade, ou seja, são os adultos que 

estabelecem as regras e as crianças as obedecem sem questionar. Segundo Piaget 

(1994, p. 33-34), nessa fase, as regras são externas à criança e vistas como 

sagradas, pois ela estabelece uma relação de submissão ao poder, de obediência 

ao adulto que detém a autoridade. Esse estágio se inicia por volta dos 3 anos e meio 

e se estende até os 7 anos. Além disso, é a fase marcada pelo egocentrismo da 

criança, que, como Piaget (1994, p. 40) explica, é uma conduta intermediária entre 

as condutas puramente individuais da criança e as socializadas. É a fase em que as 

crianças imitam as regras de fora, já codificadas, e mesmo quando estão junto de 

outras crianças, jogam cada uma por si, brincam sozinhas sem se preocupar e 
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cuidar com a codificação das regras, pois estão centradas em seu ponto de vista, 

tendo dificuldade de pensar sob a perspectiva do outro.   

A terceira fase refere-se ao estágio mais complexo da consciência moral da 

criança, a autonomia, definida como compreensão e consciência de regras para o 

convívio social. É a construção interior que o sujeito faz, com base no entendimento 

das regras que foram internalizadas e nas necessidades que percebe, por isso, ele 

não apenas pratica as regras, mas já é capaz de alterá-las e criar novas, 

fundamentado em suas experiências e em seu desenvolvimento.  Esse é o estágio 

da legitimação da moral, da autodisciplina, do autogoverno da criança. Para Piaget 

(1994, p. 34-35), nesse estágio, surge a unificação e o controle mútuo das regras, 

que são estabelecidas pelo consentimento mútuo e coletivo, o respeito a elas é 

consciente e suas modificações são decididas em um consenso geral. Nesse 

estágio, a criança pensa a moral por uma relação de reciprocidade e o cumprimento 

das regras está fundamentado em uma relação de respeito mútuo com os adultos, 

diferentemente da fase anterior, calcada no respeito unilateral ao adulto e numa 

relação coercitiva e de autoridade. 

Esse esquema de evolução pode ser facilmente correlacionado com as outras  

diferentes fases do desenvolvimento infantil propostas por Piaget e descritas 

anteriormente, no entanto, não implica em uma correlação necessária e 

interdependente. No estágio da anomia, a criança não desenvolveu a consciência de 

regra e de sociedade, encontra-se, concomitantemente, no estágio sensório-motor 

do desenvolvimento operatório e no estágio motor e individual dos processos da 

prática e da consciência da regra. A fase da heteronomia pode ser correspondida ao 

estágio do egocentrismo e do início do estágio pré-operatório (descritos acima) do 

desenvolvimento infantil, pois é o estado no qual a criança considera a existência de 
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regras, mas não sabe seu porquê e quem as determina são os adultos. Por fim, o 

estágio da autonomia pode ser correlacionado com os estágios da cooperação e da 

codificação de regras e com os estágios das operações concretas e formais no 

desenvolvimento da criança (também descritos anteriormente), pois aqui, esta já 

internalizou a compreensão e o significado das regras para o convívio em 

coletividade e a fonte dessas regras está agora dentro dela.    

É neste desenvolvimento sócio-interacional que a criança constrói a noção de 

regra e o respeito a esta. E é aqui que se pretende encontrar a relação entre o 

desenvolvimento moral infantil e a indisciplina escolar. A intenção não é afirmar que 

a indisciplina significa o não desenvolvimento da moralidade, mas sim, compreender 

as possíveis situações de indisciplina em sala de aula da Educação Infantil à luz da 

teoria do desenvolvimento moral da criança.   

Como já nos referimos anteriormente, é possível encontrar na literatura 

psicológica e educacional a sugestão da existência de uma relação entre a 

indisciplina escolar e a moralidade. Araújo (1996, p. 110) argumenta que, “quando 

se evoca a indisciplina na escola, focaliza-se o desrespeito às regras estabelecidas”, 

e o relacionamento do sujeito com as regras nos diz sobre o desenvolvimento de sua 

moralidade. Freller (2001, p. 18) afirma que, em sua pesquisa com professores, 

alunos e pais, encontrou que “os atos de indisciplina relatados e observados 

referem-se às questões morais”, pois eles estão relacionados com o desrespeito e a 

contestação de intenções disciplinadoras, organizadoras e normativas do trabalho 

escolar. Essa autora ainda aponta que a intenção da disciplina pelos professores é 

para promover o trabalho de ensino-aprendizagem e o respeito entre os 

personagens da escola (FRELLER, 2001, p. 18). Compartilhamos deste 

pensamento, pois vemos a indisciplina como um fenômeno que interrompe e 
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prejudica o andamento do trabalho escolar e as relações interindividuais nesse 

ambiente, envolvendo uma resistência em relação ao respeito ao próximo e às 

atividades escolares e um descomprometimento com o respeito, com a ordem, com 

as regras, com a disciplina.  

O respeito ou o desrespeito às regras está relacionado com o 

desenvolvimento sócio-emocional infantil, ou melhor, com o desenvolvimento da 

consciência moral, de acordo com a visão piagetiana. Em parte, o desenvolvimento 

da consciência moral é um processo de evolução da aquisição do respeito ao ser 

humano. Assim, Piaget (1994, p. 74) aponta que, concomitantemente ao 

desenvolvimento intelectual da criança, está o desenvolvimento das interações 

sociais, com o exercício do respeito, da reciprocidade e da cooperação entre as 

crianças. Ele afirma que a consciência de regra evolui com a idade e é influenciada 

pelas relações interindividuais. Em seu estudo (1994, p. 76), o autor associa a 

construção da consciência de regra em determinada faixa etária com a noção de 

respeito correspondente a esta mesma faixa de idade. Dessa forma, a regra motora 

dá lugar à regra coercitiva devido ao respeito unilateral, e a regra racional ou da 

cooperação, devido ao respeito mútuo.  

O respeito unilateral é a noção de respeito que a criança tem com a 

autoridade de um adulto, pais, avós, professores ou irmão mais velho. É o respeito 

baseado na submissão, na obediência ao poder, característico da fase heterônoma, 

na qual não é a criança que determina o que é justo, o que é certo e o que é errado. 

Com o tempo e com o desenvolvimento de relações sociais de qualidade, a criança 

vai internalizando a regra e, a partir de uma construção interior que ela faz com o 

meio em que vive, a regra passa a fazer parte da criança e as suas relações 

embasadas na obediência à autoridade passam a ser fundamentadas na 
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reciprocidade. Relações não cooperativas, justas e afetuosas entre adultos e 

crianças, ou mesmo entre indivíduos, não estimulam o desenvolvimento moral à 

autonomia, ao autogoverno, à autodisciplina. Por isso, não bastam o tempo e as 

evoluções biológica e cognitiva para que ocorra o desenvolvimento moral no sujeito, 

pois esses fatores não são o bastante nem para constituir um sujeito psicossocial, 

uma personalidade estruturada. O ser humano precisa sim, de relações afetivas 

interindividuais de qualidade para simplesmente existir como um sujeito e, mais do 

que isso, para constituir sua personalidade e sua moralidade.  

Assim, as relações de reciprocidade são a origem da noção de respeito mútuo 

desenvolvida na criança quando entra na fase da autonomia, ou seja, a criança se 

desenvolve até essa fase se conviver e participar de relações interindividuais 

cooperativas, autônomas e de qualidade. Vinha (1998, p. 44) auxilia nossa 

compreensão sugerindo que, a heteronomia é característica do respeito unilateral, 

assim como o respeito mútuo leva à autonomia, por volta dos 8 anos, quando a 

criança já é operatória, sendo portadora de capacidades cognitivas que lhe permitem 

entender a regra como um contrato entre iguais, construída pelo consentimento 

mútuo.  

Entretanto, não acreditamos que, para o desenvolvimento moral na criança 

acontecer, é necessário e dependente, unicamente, de sua evolução cognitiva, mas 

sim, da interação entre a qualidade de suas relações afetivas, de seus 

desenvolvimentos social e emocional, dos significados atribuídos às experiências 

vividas, dos valores e das representações particulares e individuais de cada sujeito. 

Uma indicação disso, de que a moralidade não depende puramente da razão, do 

desenvolvimento cognitivo, intelectual, são os sentimentos determinantes dos dois 

tipos de relação de respeito existentes entre as pessoas. Estes dois tipos de 
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relações, de respeito unilateral e mútuo, são permeados, basicamente, por dois tipos 

de sentimentos: o amor e o medo. Na fase heterônoma, a criança respeita a 

autoridade do adulto por amor a ele ou por medo de ser punido caso não o respeite. 

Araújo (1999, p. 34) explica que, na relação de respeito unilateral, o sentimento que 

prevalece é o medo; a criança respeita o adulto porque tem medo de ser punida. 

Assim, para haver qualquer tipo de respeito, deve haver um mínimo de afetividade 

na relação, ou a criança, sempre heterônoma, só agirá por uma relação coercitiva, 

na qual oferece obediência ao adulto sob coação e pelo sentimento do medo.  

São as relações de cooperação e a afetividade que fornecem à criança o 

ambiente próprio para o desenvolvimento do respeito mútuo e da autonomia, em que 

prevalece o sentimento de amor. Sobre isso Araújo (1999, p. 35) afirma: 

 

 

É a afetividade ou o amor nas relações entre as pessoas que permite que o 
medo presente na relação não seja o da punição, e sim o de decair perante 
os olhos do indivíduo respeitado. Esse medo é totalmente diferente do 
medo da punição, característico dos sujeitos heterônomos. 

 

 

O rompimento das relações afetivas e do elo de confiança entre os indivíduos 

é que é o temor do sujeito autônomo, prevalecendo o sentimento de amor, pois o 

medo é de perder essa relação afetiva. São os dois tipos de relação de respeito que 

originam os dois tipos de funcionamento moral. A relação baseada no respeito 

unilateral mantém o indivíduo sob a moral da heteronomia, submisso a uma lei 

maior, a uma autoridade que dita o que é certo e o que é errado, sob uma 

obediência tácita ao adulto, pois não há conscientização das normas e compreensão 

dos valores. Já a relação pautada no respeito mútuo e na cooperação entre os 

indivíduos permite desenvolver a moral da autonomia, na qual operam relações por 
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reciprocidade, a percepção e internalização de regras e valores de convivência 

social, e ocorre a descentração, possibilitando ao indivíduo sair do egocentrismo 

para agir e pensar no coletivo, considerando o ponto de vista do outro e o bem 

maior.  

Para melhor compreender essa evolução da moralidade na criança, trazemos 

a interpretação de Araújo (1996, p. 107) sobre os pressupostos de Piaget. Araújo 

explica a fase da anomia da criança recém-nascida como aquela em que o sujeito 

não se diferencia do mundo, não compreende a percepção dos outros e nem das 

regras de convivência social. Ao longo do desenvolvimento de sua percepção das 

relações sociais, emocionais, de sua interação com o mundo e de seu 

desenvolvimento operatório, ocorre a descentração cognitiva de si mesmo, 

decorrente desta interação com o meio social, fazendo com que, aos poucos, a 

criança passe a ter a percepção e o discernimento da existência do outro, sua 

relação com o outro, as intenções do outro e a existência de regras, que vêm do 

outro, mas que permeiam suas relações interindividuais. 

É nesse intervalo que ocorre a passagem do estágio de anomia para o de 

heteronomia na criança (ARAÚJO, 1996, p. 107). Nessa fase, a criança compreende 

a existência de regras sociais, mas atribui sua origem aos outros, ou melhor, aos 

adultos. São eles que estabelecem as regras que, para as crianças desta fase, 

devem ser obedecidas mesmo sem saber por que; são os “mais velhos” que sabem 

o que é certo e o que é errado.  

Segundo Araújo (1996, p. 107), a construção da fase da heteronomia se dá 

pela constituição de um tipo de relação interindividual com base no respeito 

unilateral. É uma relação de sentido único da criança com o adulto, que expressa a 
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pressão da autoridade do adulto (uma forma de coação) sobre a consciência da 

criança.  

Araújo (1996, p. 107) aponta que ao longo do desenvolvimento infantil, 

através de suas relações sociais, o egocentrismo infantil gradativamente vai 

cedendo lugar a um processo mais amplo de socialização, no qual a criança começa 

a ter mais contato e convívio com outras crianças de mesma idade, tal como na 

escola, e é onde pode se desenvolver o processo de cooperação. É neste processo 

que começa a surgir o respeito mútuo, o outro tipo de relação interindividual que 

substitui o respeito unilateral. Assim, as relações da criança deixam de estar 

baseadas somente na obediência para se basear também na reciprocidade. Como 

resume Araújo (1996, p. 108): 

 

 

[...] do ponto de vista moral, a cooperação pode conduzir a uma ética de 
solidariedade e reciprocidade nas relações, que irá resultar no surgimento 
de uma autonomia progressiva da consciência, tentando prevalecer sobre a 
heteronomia característica do sujeito egocêntrico.  

 

 

É no contexto das relações de cooperação, no ambiente em que a criança 

convive socialmente que ocorre o desenvolvimento da autonomia, estágio este em 

que a criança se torna consciente da existência e dos motivos das regras e, a fim da 

convivência em coletividade, passa a funcionar pela moral da cooperação.  Dessa 

forma, fica clara a existência de dois tipos de moral para Piaget: 

 

 

A moral da coação (de mãos dadas com o respeito unilateral, dando origem 
ao dever e à moral da heteronomia) e a moral da cooperação (com o ideal 
lógico da reciprocidade, possível com a presença do sentimento de respeito 
mútuo, dando origem à moral da autonomia) (ARAÚJO, 1996, p. 109). 
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Complementando essa compreensão, Piaget (1977, p. 84) propõe uma 

diferença essencial entre coação e cooperação. A primeira impõe crenças e regras 

totalmente elaboradas e uma relação de respeito unilateral, enquanto que a 

segunda, em uma relação de respeito mútuo, propõe um método de elaboração das 

próprias regras e de um controle recíproco, de verificação no campo intelectual, de 

discussão e de justificação no domínio moral. 

Esses dois tipos de moralidade definidos por Piaget exemplificam as duas 

formas norteadoras do pensamento moral no ser humano, uma mais evoluída que a 

outra certamente, embora esse processo de evolução dependa muito da inter-

relação do sujeito com o seu meio social. De fato, o ambiente em que a criança vive, 

é determinante para seu desenvolvimento moral.  

Sobre a diferenciação dessas duas moralidades, DeVries e Zan (1998, p. 54) 

explicam que a moral heterônoma é a conformidade às regras externas, que são 

simplesmente aceitas pelo indivíduo e seguidas sem indagações, pois um sujeito 

sob a moral heterônoma segue regras morais vindas de outro e as obedece, 

submetendo-se a uma autoridade com poder coercitivo. Já o indivíduo autônomo 

segue as regras morais autoestabelecidas, baseadas em princípios construídos pelo 

próprio sujeito e que são autorreguladores. Isso permite que o sujeito siga suas 

convicções internas no respeito ao relacionamento com os outros. 

O primeiro tipo de moralidade, a moral da coação ou heterônoma, é a fonte 

moral da criança pequena que encontraremos na Educação Infantil. Sendo assim, é 

importante considerar essa fase do desenvolvimento moral para melhor 

compreender as relações sociais das crianças de 4 e 5 anos que investigaremos no 
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contexto da Educação Infantil. Segundo DeVries e Zan (1998, p. 54), o primeiro tipo 

de relação entre adulto e criança é de coerção, de controle de comportamento, em 

que o adulto oferece regras prontas para a criança a fim de garantir sua segurança e 

instrução. Nessa relação, os motivos da criança para se comportar estão fora do seu 

raciocínio e interesses. O respeito é do tipo unilateral porque a criança adquire esse 

respeito pelo adulto, que usa a autoridade para controlá-la e instruí-la, constituindo-

se como uma relação heterônoma, na qual a criança segue as regras estabelecidas 

por outros e não por ela própria. 

Por ser o primeiro tipo de relação, a heteronomia é inevitável e é relevante 

que todas as crianças passem por ela. A coerção do adulto, no início desta fase, é 

necessária, pois é dessa forma que as crianças passam a perceber as relações de 

dever e obrigação, além de ser apropriada em relação às questões de saúde e 

segurança, como acreditam as autoras citadas acima, quando afirmam que pais e 

professores precisam regular e controlar as crianças de alguma forma.  

No entanto, essa relação necessária no início deve e tende a ser substituída, 

aos poucos, para garantir o desenvolvimento moral da criança. Piaget alertou que “a 

coerção socializa apenas superficialmente o comportamento e, na verdade, reforça a 

tendência da criança para depender do controle dos outros” (DEVRIES; ZAN, 1998, 

p. 55). Também segundo essas autoras, seguir sempre as regras vindas dos outros, 

através de uma relação de obediência, jamais conduzirá o sujeito a uma reflexão 

necessária para o comprometimento com princípios internos e autônomos do 

julgamento moral. O sujeito heterônomo não consegue regular seu comportamento 

por crenças ou convicções pessoais e sim, por meio de uma autoridade, por algo 

maior do que ele em qualquer relação. Dessa forma, seus comportamentos são 

regidos ou por impulsos ou pela obediência cega.  
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Nesse sentido, podemos perceber a importância exercida pela educação 

moral em uma instituição escolar. A criação de um ambiente favorável e estimulador 

de relações cooperativas é decisiva na construção da moralidade autônoma para a 

criança, pois como já citamos anteriormente, o desenvolvimento da moral vai 

depender das interações da criança com o ambiente em que está inserida, da 

qualidade das relações e do processo em desenvolvimento de suas capacidades 

cognitivas. Por essas razões, percebemos a importância de conhecer e 

compreender a fase da heteronomia em que se encontram as crianças da Educação 

Infantil, e assim, pensar a possibilidade de promover um ambiente facilitador do 

desenvolvimento moral. Com base em Piaget (1994), DeVries e Zan (1998, p. 40), 

descrevem que as crianças dessa faixa etária são também identificadas como 

realistas morais: 

 

 

As crianças pequenas podem ser descritas como realistas morais, porque 
seus julgamentos sobre certo e errado, bom e mau, estão baseados 
naquilo que lhes é observável ou “real”. Em primeiro lugar, elas vêem as 
regras morais (e também outras regras) como imposições arbitrárias dos 
adultos e, elas parecem arbitrárias quando as crianças não conseguem 
compreender suas razões. Isto resulta da limitação intelectual da criança 
pequena, incapaz de pensar além da “superfície observável” dos eventos.  

   

 

As crianças entendem as regras em seu concretismo, literalmente, sem 

compreender além ou generalizar. Dessa forma, a obediência às regras se dá 

simplesmente pelo respeito unilateral que a criança tem pelo adulto e por 

sentimentos, tais como medo ou amor, decorrentes da relação de coação entre o 

adulto e a criança, mas não porque a criança reflita e concorde com essa regra por 
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si só. Essa fase da heteronomia, Piaget identificou como realismo moral (PIAGET, 

1994, p. 92).  

 Como exemplificam DeVries e Zan (1998, p. 40-41), para a criança 

heterônoma, a regra “não bater no colega” pode ser seguida pela obediência à 

autoridade e ser vista por ela como arbitrária e repressora de sua vontade, podendo 

ainda não significar que ela também não deva morder ou empurrar. No realismo 

moral, a criança não é capaz de generalização, não enxerga além da regra e as 

segue literalmente. 

Assim, a fase do realismo moral tem como característica a rigidez na 

aplicação de regras, que são eternas e imutáveis, pois são originadas dos adultos, 

que são autoridade e que mantêm a relação do dever. Esse fator é facilmente 

percebido nas crianças em algumas brincadeiras, observadas, por exemplo, entre 

meninas nessa fase, quando atuam nos papéis dos adultos, como a personagem da 

“mãe” ou da “professora”. Elas se mostram extremamente autoritárias em seu 

discurso e coercitivas, punindo de maneira expiatória a “filhinha” ou a “aluninha 

desobediente” e o não cumprimento das regras estabelecidas naquela brincadeira.  

 Isso também pode ser explicado com a elucidação de outra característica 

importante do realismo moral, que é a responsabilidade objetiva. A criança nessa 

fase julga os fatos pelos seus resultados imediatos, materiais, pelas suas 

consequências reais e não pela intenção. Piaget (1994, p. 93-94) julga esta, como a 

terceira característica que o realismo moral comporta, sendo a primeira 

característica definida como o “dever heterônomo”, ou seja, a obrigação à 

obediência. Nas palavras do autor (p. 93), “é bom todo o ato que testemunhe uma 

obediência à regra [...]; é mau todo o ato não conforme às regras”,  fazendo  da 

obediência à regra a primeira característica que define a fase do realismo moral. 
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O segundo critério que define essa fase é o entendimento literal da regra. 

Para Piaget (1994, p. 94), “é ao pé da letra e não no espírito que a regra deve ser 

observada”. E o terceiro critério é, também, decorrente do segundo, em relação à 

compreensão da regra sem considerar seu espírito, sua intenção, que acarreta na 

responsabilidade objetiva. Piaget (1994, p. 94) descreve: 

 

 

Concebendo as regras ao pé da letra e definindo o bem apenas pela 
obediência, a criança começará, com efeito por avaliar os atos não em 
função da intenção que os desencadeou, mas em função de sua 
conformidade material com as regras estabelecidas. Daí a 
responsabilidade objetiva [...]. 

 

 

Assim como, nessa fase, as crianças não visualizam além da concretude, o 

espírito da regra, elas também não compreendem, facilmente, a intenção de um ato. 

Em uma correlação com o estágio pré-operatório da inteligência da criança, Vinha 

(2009, p. 70) sintetiza, explicando: 

 

 

[...] o pensamento é intuitivo, preso ao perceptivo, centrado, transdutivo. 
Portanto, ela (a criança) tira conclusões pelo que vê, sente ou percebe; 
dessa forma, a criança durante o estágio do realismo moral centra o seu 
julgamento no ato em si, não considerando aquilo que não é concreto, 
material, como a intenção.  

 

 

Observamos um exemplo dessa característica em nosso trabalho de campo, 

em uma situação em que uma menina esbarra com o braço, sem querer, em um 

colega, que, imediatamente, revida com um xingamento e um tapa nas costas da 

menina, sem considerar se foi intencional, provocativo ou não. Um ato que 
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demonstrou impulsividade da criança que revidou, mas que também torna visível 

essa característica objetiva da responsabilidade na faixa etária em que as crianças 

se encontram. E é com a evolução da consciência de regra, do desenvolvimento 

cognitivo e com a convivência em relações sociais de cooperação e reciprocidade, 

que a responsabilidade objetiva vai-se transformando em responsabilidade subjetiva, 

na qual os julgamentos da criança vão considerar a intenção por trás de todo ato. 

Segundo Piaget (1994, p. 112), “a consideração das intenções supõe, assim, a 

cooperação e o respeito mútuo”; dessa forma, a responsabilidade subjetiva marca 

um progresso no desenvolvimento moral.   

Essas são algumas características comumente encontradas nas crianças 

realistas morais, tais como a responsabilidade objetiva, a compreensão literal das 

regras, a incapacidade de generalização e, ainda, segundo De La Taille (1996, p. 

161), “a frequente contradição entre o fazer e o agir”. Esta última, é devido aos 

diferentes estágios da prática e da consciência de regra, que nessa fase se 

resumem ao egocentrismo e imitação na prática das regras e na rigidez na 

consciência delas. Ocorrendo, então, uma divergência quando a criança faz o que 

quer, mas seu discurso é rígido e autoritário e sua forma de repreensão legítima à 

ruptura das regras é vingativa e expiatória.  

 Assim, entendemos que a criança da Educação Infantil pode ser identificada 

como realista moral, heterônoma, marcada pelo egocentrismo, pela dependência à 

ordem alheia e pela aceitação da regra imposta de fora, devido à relação de coação 

do adulto com ela. De acordo com Piaget (1994, p. 131): 

 

 

[...] o realismo moral nasce do encontro da coação com o egocentrismo. A 
criança, em virtude de seu egocentrismo inconsciente, é levada 
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espontaneamente a transformar a verdade em função de seus desejos e a 
ignorar o valor da veracidade.  

 

 

Devido aos hábitos do egocentrismo, as origens da regra não são 

conscientizadas, a criança não enxerga seu espírito, o que está por trás da regra e 

não compreende sua intenção. As regras, vindas da coação adulta e devido ao 

respeito unilateral, são aos olhos da criança, sagradas, imutáveis e interpretadas de 

forma objetiva e literal, constituindo a relação de obediência e submissão àquele 

adulto admirado pela criança, constituindo a moral do dever, “essencialmente 

heterônoma”, nas palavras de Piaget (1994, p. 154). 

Contudo, são as relações de coação, base da moral heterônoma, que 

reforçam o egocentrismo da criança, impedindo assim, o progresso das interações 

com o coletivo e o pensamento igualitário nas relações interindividuais. Pensando 

dessa forma, seriam o convívio e as experiências da criança em um ambiente de 

reciprocidade e cooperação que podem libertá-la do egocentrismo, promovendo o 

seu desenvolvimento moral. Seguindo o argumento de Piaget (1994, p. 155), a 

autonomia só pode aparecer com as relações de reciprocidade e com a força do 

respeito mútuo entre os indivíduos, que fazem com que o sujeito “experimente 

interiormente a necessidade de tratar os outros como gostaria de ser tratado”. Esta é 

a origem da chamada “Regra de Ouro”, que significa a experiência e a compreensão 

da regra de tratar os outros da mesma forma como gostaríamos de ser tratados. 

Este é um termo assimilado por autores como Piaget (1994) e suas seguidoras 

DeVries e Zan (1998). Trata-se da primeira regra moral (compreendida 

primeiramente no campo da razão e depois no do afeto) que todos, supostamente, 

devem assimilar, baseada no princípio do respeito ao próximo e exercitada com a 

criança desde pequena.     
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Concomitantemente ao desenvolvimento cognitivo e à convivência da criança 

em um ambiente favorável ao estímulo de relações baseadas na cooperação e na 

reciprocidade, a criança passa, aos poucos, a pensar sobre os princípios existentes 

por trás de todas as regras, desenvolvendo aí, a capacidade de autorregulagem, de 

empatia e de conscientização das regras. Segundo DeVries e Zan (1994, p. 57), em 

uma relação de respeito e cooperação mútuos, o adulto retorna o respeito que lhe foi 

dado antes pela criança, dando-lhe a oportunidade de verificar que não só ela, mas 

também o adulto, segue as mesmas regras, e de regular seu comportamento de 

maneira voluntária. É evitando relações de coação e autoritarismo que o adulto pode 

promover o desenvolvimento da capacidade da criança de pensar com 

independência e criatividade.  

 Na concretude de seu pensamento, a criança heterônoma tem seu primeiro 

contato com a percepção de regra, pois esta é uma formulação verbal, clara e 

explícita. A matriz de onde derivam as regras, que são os princípios e os valores, 

encontra-se em um nível mais abstrato de pensamento, o qual as crianças da 

Educação Infantil ainda não desenvolveram, por isso não compreendem essa 

abstração. Nesse sentido, todas as regras impostas às crianças em um contexto 

social precisam estar fundamentadas em princípios e valores morais, pois é só 

assim que elas conseguem se estruturar e organizar uma relação ou trabalho de 

aprendizagem. A respeito disso, abordamos, no capítulo anterior, uma citação de 

Estrela (1998, p. 25), que afirma que a ausência de valores e da moral, tanto na 

escola quanto internalizada no aluno, contribui para o desvio das regras, que nem 

conseguem se sustentar, dando origem aos atos de indisciplina. Seguindo o 

pensamento de Estrela, entendemos que a disciplina é sustentada em sala de aula 

quando derivada de valores e princípios bem estabelecidos e regras bem claras, de 
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tal forma que a percepção dessas regras e princípios morais possa ser viável a 

todos os alunos, permitindo que eles desenvolvam, a partir da convivência diária 

com essas normas e regras, a sua consciência moral. Assim, essa é uma maneira 

de a escola evitar as manifestações de indisciplina em seu ambiente. 

 Aqui se faz relevante fazer um parêntese para esclarecer algumas questões 

em relação à construção de regras. Como citamos acima, as regras derivam dos 

princípios e dos valores morais e que sem eles, as regras não podem ser 

sustentadas. De acordo com Vinha (2009, p. 247), existem princípios éticos que são 

universais, já que na época em que foram formulados, foram explorados e discutidos 

e por isso são universais, pois não são mais passíveis de debate. Como por 

exemplo, o princípio da justiça, da igualdade, da humildade, do respeito a si mesmo, 

ao próximo e ao ambiente são princípios que podem ser sempre explicados, mas 

sua validade não entra em discussão. A autora acima ainda afirma: 

 

 

A escola deve possuir princípios gerais (não negociáveis) que servirão de 
parâmetro para a elaboração das regras. Assim sendo, os princípios que 
são básicos e norteadores, não são debatidos, mas sim explicados; já as 
regras, que se fundamentam nos princípios, são discutidas (contrato). 
(VINHA, 2009, p. 247).  

 

 

É importante considerar que, fundamentados nesses princípios, coexistem 

dois tipos de regras, as regras que são negociáveis e as que não o são. As regras 

que não são negociáveis são, geralmente, as que derivam dos princípios universais 

e valores importantes para a convivência coletiva; por exemplo, são as regras 

morais, que garantem o respeito ao próximo, a saúde, a segurança e a higiene das 

crianças. Segundo Vinha (2009, p. 248), são aquelas que podem ser refletidas, 
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explicitadas e explicadas sempre que for preciso, “pois como são necessárias, não 

precisam ser discutidas ou elaboradas por todos”; portanto, elas devem ser 

seguidas, e quando surge alguma questão ou ruptura delas, devem ser levadas para 

reflexão, solicitando que as próprias crianças argumentem e elaborem as 

necessidades e relevâncias dessas regras morais.  

Já as regras negociáveis são as regras que também podem derivar de 

princípios universais e norteadores, mas que são específicas às necessidades e 

situações de determinado contexto ou cultura, para garantir o andamento do 

trabalho e a ordem. São as chamadas regras convencionais, porque servem para 

estabelecer a ordem em um grupo ou em um jogo, como, por exemplo, para 

estabelecer critérios para convenções, reuniões sociais e, por isso, podem ser 

debatidas e elaboradas pelas crianças. Vinha (2009, p. 249) ressalta que essas 

regras “visam organizar o trabalho e asseverar a justiça”, são originadas das 

situações ou problemas específicos do grupo de crianças e elaboradas a partir de 

um consenso entre todos os integrantes a fim de garantir o bem-estar de todas as 

crianças, e que dentro desse tipo de regra, também pode existir um cunho moral. 

Esse exercício de refletir, discutir e elaborar as regras para organizar o trabalho e o 

bem-estar de todos na sala de aula pode ser um trabalho na Educação Infantil e é 

uma das vias para se estabelecerem relações de cooperação entre as crianças, para 

estimular a argumentação, a reflexão e a criatividade nas crianças, a reciprocidade, 

e para se obter um ambiente sócio-moral, promovendo o desenvolvimento da 

autodisciplina e da autonomia, mesmo com crianças de 4 e 5 anos de idade. Criar 

condições favoráveis para esse desenvolvimento na Educação Infantil não significa 

exigir ou forçar que crianças de 4 anos adiantem seu desenvolvimento e virem 

autônomas. Promover é simplesmente exercitar relações afetivas, cooperativas, de 
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reciprocidade na convivência diária das crianças para, na verdade, objetivar a 

garantia de que elas se desenvolverão nos anos seguintes como sujeitos éticos, 

autônomos em suas relações e autodisciplinados, o que acaba revelando, assim, 

uma abordagem pró-ativa na questão da indisciplina escolar. 

Vinha (2009, p. 250) lembra-nos que Piaget já havia concluído quão maior é a 

obediência à regra de cujo processo de elaboração a criança participou, pois, neste 

caso, a regra é construída pela criança, e não é imposta de fora. As regras 

existentes na escola são tradicionalmente elaboradas pelos professores e diretores 

da instituição e impostas aos alunos. Aqueles que não as cumprem são 

repreendidos. Esta condição, na qual as regras são ditadas pelos adultos, enquanto 

autoridades, pune quem não cumpre as regras estabelecidas. Segundo Kamii (1999, 

p. 108), isto reforçaria a posição da heteronomia das crianças e impediria que elas 

desenvolvessem sua autonomia.  

Seguindo a conclusão de Piaget, a proposta seria estimular a criação e a 

conscientização de regras nas crianças que ainda estão na fase da moral coercitiva, 

para que evoluam e desenvolvam as noções de respeito, solidariedade e 

responsabilidade em suas interações sociais, compreendendo as regras e agindo 

com disciplina. Xavier (2006, p. 151) concorda que “a prática de construção coletiva 

das normas de convivência entre professoras e alunos é uma das poucas 

estratégias que parece ter surgido” com intenções não apenas cognitivas, mas 

eficazes na construção de sujeitos responsáveis e no desenvolvimento da 

autonomia e da autodisciplina.  

As pesquisadoras DeVries e Zan (2003) sugerem esse processo de 

construção de regras em conjunto, professores e alunos, na Educação Infantil. Os 

estudos (DEVRIES, 2007; 2004; DEVRIES; ZAN, 2003) realizados pelas autoras em 
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escolas-laboratórios, que seguem a linha construtivista, indicam que a participação 

das crianças na elaboração de regras em sala de aula afirma um maior 

comprometimento das crianças com aquelas, menores índices de indisciplina, e 

reduz a necessidade de controle externo pelos professores.  

 Não se trata de “combinados” que, geralmente, são contratados em salas de 

aula, nos quais as regras e normas da escola são expostas pelos professores e o 

simples conhecimento delas é uma promessa de obediência. Esta relação de 

obediência é ainda heterônoma, por isso, nem sempre obtém resultados positivos.  

DeVries e Zan (2003, p. 65) afirmam que, o envolvimento das crianças na 

construção das regras em sala de aula possibilita a chance de elas entenderem por 

que elas precisam das regras. Quando as crianças participam da decisão de como a 

sua sala de aula irá funcionar, elas tendem mais facilmente ao sentimento de 

obrigação em cumprir as regras que elas mesmas fizeram. As autoras afirmam, 

ainda, que as crianças mostram grande interesse em enfatizar e reforçar estas 

regras entre elas. 

A participação das crianças na elaboração das regras faz com que aumente 

sua preocupação e desejo de resolver algum problema de indisciplina em sala de 

aula, pois, segundo DeVries e Zan (2003, p. 64), como elas fizeram as regras, 

conseguem mais facilmente observá-las e controlá-las. O resultado desta 

participação é o suporte ao desenvolvimento moral das crianças, a autonomia e a 

autodisciplina. 

Outra maneira possível de a escola contribuir com o desenvolvimento moral 

de suas crianças na Educação Infantil é exercitar uma maneira cooperativa e 

moralmente coerente no momento de prevenir ou regular aquelas crianças que 

cometem atos de indisciplina. Esta regulação é possível através das sanções por 
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reciprocidade. Em sua obra de 1932, Piaget (1994, p. 156-162) explorou este tema, 

discutindo sobre dois tipos diferentes de sanções, que se referem ao princípio da 

justiça, as sanções expiatórias (coercitivas e arbitrárias) e as sanções por 

reciprocidade (coerentes com a natureza do ato de indisciplina). 

 No momento de regular e estabelecer que a criança siga a regra, o adulto 

pode-se utilizar desses dois tipos de sanções estudados por Piaget. As sanções 

expiatórias são aquelas em que a relação entre o ato sancionado e a sanção é 

arbitrária, tal como esclarecem Kamii e DeVries (1991, p. 31): 

 

 

Privar a criança da sobremesa por ter rasgado os livros ou fazê-la copiar 
cem vezes “eu não mentirei mais” são exemplos de sanções expiatórias. 
Não há relação lógica entre rasgar livros e ficar sem sobremesa. Porque a 
relação entre a sanção e o ato de sancionar é arbitrária nas sanções 
expiatórias, a criança não sente a necessidade de mudar seu 
comportamento para evitar o castigo. 

 

 

 Nesses casos, o adulto acaba utilizando a coerção, pois a penalidade deve 

ser muito dura para que o comportamento indisciplinado não seja recorrente, visto 

que não é pela relação entre sanção e ato que a criança irá aprender a não repetir 

tal comportamento. Em contrapartida, estão as sanções por reciprocidade, as quais 

são definidas, justamente, pela relação coerente, recíproca e explicativa entre a 

sanção e o ato sancionado. Segundo as autoras piagetianas Kamii e DeVries (1991, 

p. 31), estas sanções: 

 

 

[...] são caracterizadas por ter coerção mínima e uma natural ou lógica 
relação com o ato de sancionar. Se uma criança rasga um livro, por 
exemplo, o adulto pode dizer „Nós não teremos mais lindos livros se você 
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os rasgar, assim, eu não posso deixar você usar livros até ser cuidadosa 
com eles. Quando você for cuidadosa, então poderá usá-los‟. 

 

 

 A explicação para cada sanção também é uma característica desse tipo de 

regulação, pois além de ela estar sempre relacionada com o ato, ela deve fazer 

sentido para a criança. Assim, os motivos devem estar dentro do campo de 

compreensão da criança, para que esta possa ver com clareza, na prática, a 

consequência de seu ato indisciplinado. É nesse sentido que estas sanções não são 

arbitrárias, pois o adulto não se utiliza do autoritarismo e de atos punitivos. As 

autoras ainda afirmam que, nesse caso, “o elemento importante é a atitude de 

cooperação entre o adulto e a criança” (KAMII; DEVRIES, 1991, p. 32).  

Dessa maneira, relacionar a regra com a consequência do ato de desafiar ou 

de não a cumprir, de forma coerente e recíproca, faz com que a criança compreenda 

essa relação, passando a fazer sentido, para ela, o respeito à regra. Esse tipo de 

sanção estimula, na criança, uma relação de cooperação e respeito mútuos, pois a 

partir daí, ela passa a perceber que os adultos também se submetem à obediência 

dessas mesmas regras colocadas para ela, como não rasgar o livro, por exemplo. 

Sendo assim, trabalhar com o desenvolvimento do respeito às regras na criança é 

criar condições favoráveis, é assegurar esse processo de construção de sua 

moralidade. 

Exercitar relações baseadas na cooperação entre as crianças da Educação 

Infantil é componente essencial na construção de um ambiente sócio-moral 

estimulador do desenvolvimento da autonomia e independência nas crianças. A 

esse respeito, Vinha (1998, p. 45) argumenta: 
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É necessário ressaltar que a imposição de regras, crenças e verdades 
prontas e completamente elaboradas dificulta a descentração da criança, 
favorecendo seu egocentrismo natural, auxiliando a manutenção do 
pensamento heterônomo, pois a conduz a uma obediência pura e simples, 
sem a necessária reflexão. Com o respeito mútuo, essa imposição 
desaparece em proveito da cooperação. 

 

 

Sem a reflexão necessária, a criança heterônoma acaba obedecendo às 

regras na presença da autoridade, pois na ausência dela, a criança não mantém o 

comportamento “adequado”, visto que a regra não faz parte dela, estando fora de si. 

É o que acontece em muitos ambientes autoritários, como vimos no capítulo anterior, 

no qual exploramos alguns estudos (DEVRIES; ZAN, 1998; PARRAT-DAYAN, 2008; 

VASCONCELLOS, 1998) que apontam que nas salas de aula com estilo ditatorial e 

autoritário, onde os professores utilizam sanções incoerentes, as expressões de 

indisciplina são mais frequentes, principalmente na ausência destes professores.   

O ambiente autoritário e coercitivo mantém as crianças na heteronomia e na 

dependência do adulto, não dando a possibilidade de elas serem espontâneas, 

criativas e independentes, capazes de exercitar a reflexão, o pensamento sobre as 

regras, normas e princípios de convivência social e em sala de aula. Dessa forma, 

essas crianças apresentam maior probabilidade de agir de forma indisciplinada, 

tanto no ambiente escolar quanto fora dele. 

Outro motivo, pelo qual pode ocorrer a ruptura ou interrupção das regras que 

estruturam as relações na escola e o trabalho de aprendizagem, poderia ser o 

protesto ou a revolta contra regulações autoritárias e incoerentes. Nesse caso, o 

comportamento pode caracterizar uma indisciplina legítima4, ou seja, contestar uma 

regra arbitrária, que não é baseada em princípios de justiça ou de igualdade e que 

                                                 
4
 Termo utilizado por Mônica A. M. Golba em: GOLBA, Mônica Ap. de Macedo. A indisciplina escolar na 

perspectiva dos alunos. 2008. Dissertação de Mestrado em Educação. Universidade Tuiuti do Paraná: Curitiba, 

2008.   
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não faz sentido para as crianças. Nesse sentido, segundo Araújo (1996, p. 110), “o 

aluno considerado indisciplinado não necessariamente é imoral.” A indisciplina, na 

forma de protesto e contestação, vem aí revelar uma regra imoral que pode ter sido 

imposta coercivamente e estabelecida às crianças.  

Sobre isso, De La Taille (1996, p. 19) afirma que “toda moral pede disciplina, 

mas nem toda disciplina é moral. O que há de moral em permanecer em silêncio 

horas a fio, ou em fazer fila? Nada evidentemente”. É nesse sentido que podemos 

compreender o ato indisciplinado como protestante e moral, pois ele pode revelar 

uma regra imposta  sem  princípios  ou  fundamentos  coerentes;  pode  revelar  uma  

situação injusta ou de humilhação pela qual a criança passou; e pode revelar um 

ambiente coercitivo e de autoritarismo que não desenvolve o respeito às regras e a 

moralidade na criança, como discutimos no parágrafo acima.  

Por isso, é importante observar e interpretar os atos tidos como 

“indisciplinados”, pois contextualizando-os é que podemos compreender seus 

sentidos, além de perceber qual estilo de relação e ambiente escolar podem ser 

contribuintes do desenvolvimento da moralidade na criança e da redução de 

comportamentos indisciplinados. Se prepararmos a criança e estimularmos seu 

desenvolvimento moral, tanto na escola quanto na família, possibilitaremos que ela 

desenvolva sua autonomia, interaja com o seu meio social sob uma moral de 

cooperação e demonstre sua autodisciplina.  

Como todos os processos de desenvolvimento, o desenvolvimento moral 

acontece no processo de interação com um ambiente que seja favorável para que o 

desenvolvimento ocorra. Dessa maneira, assim que a vida social entre as crianças 

começa a se regulamentar e a se firmar, a necessidade de igualdade vai sendo 

estabelecida. Segundo Piaget (1996, p. 7), “a adesão aos grupos e a cooperação se 
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convertem em fatores de igualitarismo. A partir daí, a criança colocará a justiça 

acima da autoridade e a solidariedade acima da obediência”. São nessas relações 

de cooperação e de respeito mútuos que a criança internaliza, constrói e pratica as 

regras e as máximas universais de convivência social. 

Piaget (1994, p. 294) sugere que “a própria evolução das relações de coação 

tenda a aproximá-las da cooperação”. São as relações de cooperação, exercitadas 

no ambiente onde a criança está inserida, que levam ao desenvolvimento da 

consciência das regras e do agir com disciplina e que estimulam no sujeito o 

desenvolvimento do autogoverno, da autodisciplina, permitindo, assim, a moral 

autônoma em suas relações sociais. “Só a cooperação leva à autonomia”, observa 

Piaget (1994, p. 299). Assim, segundo o autor, seriam apenas as relações de 

cooperação que podem permitir a descentração e possibilitar que a criança se liberte 

do pensamento egocêntrico, característico da moral da heteronomia, no qual o 

indivíduo só age e pensa sob um ponto de vista, o próprio. De acordo com Piaget 

(1994, p. 299), as relações de cooperação têm ao mesmo tempo um papel libertador 

e construtivo na personalidade autônoma. O autor ainda argumenta que: 

 

 

[...] a moral do dever constitui-se apenas como uma etapa do 
desenvolvimento da consciência e que o respeito unilateral exige, por seus 
fins, ser moderado pelo respeito mútuo, até o momento em que será 
definitivamente substituído por este. (PIAGET, 1999a, p. 26). 
 

 

 

A moderação a que o autor acima se refere é feita através da convivência do 

indivíduo em um ambiente sócio-moral, que seja estimulador da conscientização das 

regras, da espontaneidade, da liberdade de ação e da convivência mútua entre 
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semelhantes. A aplicação prática das regras e da disciplina pela criança ocorre 

quando os valores e princípios morais já estão sendo internalizados e sua 

personalidade já está se tornando autônoma ou criando condições para esta 

promoção. 

Vimos, neste capítulo, que a moral não vem pronta para a criança, pois 

depende de um processo de construção, no qual o sujeito tem um papel ativo e, 

como afirma Vinha (1999, p. 6), a partir da interação social com inúmeras e 

cotidianas experiências que a criança tem com pessoas e diferentes situações, ela 

irá construir sua moralidade (sentimentos, crenças, juízos e valores). E nessa 

construção que ela faz, a escola, como ambiente socializador, tem a função de 

oportunizar condições, dando estímulo e possibilidades para que ela se desenvolva 

moralmente, diminuindo, assim, suas probabilidades de se comportar 

indisciplinadamente, no presente e em seu futuro. 
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5 A INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

 

 

Iniciamos esta pesquisa, explorando teoricamente o universo da Educação 

Infantil, seu conceito, alguns aspectos de sua historiografia e como são as relações 

sociais nessa etapa de ensino. Caracterizamos, primeiramente, o ambiente no qual 

iremos realizar nossa pesquisa sobre o desenvolvimento moral das crianças e a 

indisciplina escolar.  

Neste estudo, partimos de uma visão piagetiana sobre o desenvolvimento da 

moralidade na criança e nossa proposta foi a de investigar o campo relacional que é 

base para esse processo e que também pode ser observado no contexto da 

Educação Infantil, para assim, compreender o fenômeno da indisciplina escolar. A 

fim de conhecer as relações existentes entre indisciplina e o desenvolvimento moral 

da criança, bem como as manifestações de indisciplina particulares da etapa da 

Educação Infantil, buscamos perceber e identificar essas relações na prática, no 

cotidiano desse nível educacional, na realidade da sala de aula. Para tanto, nos 

utilizamos de uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo exploratória, com a 

combinação de uma revisão teórica e um trabalho de campo. 

Assim, em complemento ao desenvolvimento teórico de nossa pesquisa, foi 

realizado o trabalho de campo, através de observações de crianças de 4 a 5 anos de 

idade, em duas escolas municipais de Educação Infantil da cidade de Curitiba. 

Nessas escolas, também entrevistamos professoras de turmas de Educação Infantil, 
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a fim de compreender as relações entre indisciplina e desenvolvimento moral nas 

crianças que se encontram nessa etapa de escolarização. 

 

 

5.1 DELINEANDO O TRABALHO DE CAMPO 

 

A pesquisa realizada seguiu uma abordagem qualitativa do tipo exploratória, 

tendo em vista seu objeto de pesquisa e a natureza da análise que se propôs 

desenvolver com base em um trabalho de campo. A utilização de uma abordagem 

qualitativa foi escolhida devido à intenção de investigar aspectos mais subjetivos e 

profundos das relações humanas, como afirmam Bogdan e Biklen (1994, p. 67), 

sobre a viabilidade proporcionada pela pesquisa qualitativa no estudo dos aspectos 

subjetivos dos seus sujeitos.  

Essa escolha tornou possível uma melhor aproximação ao ambiente e 

sujeitos desta pesquisa, bem como um registro mais detalhado para a análise do 

que os educadores infantis percebem na interação com as crianças e nas relações 

sociais entre elas, no contexto da Educação Infantil. Como desejamos compreender 

o fenômeno da indisciplina escolar à luz da teoria do desenvolvimento moral de 

Piaget, foi necessária, além do levantamento bibliográfico, a realização de um 

trabalho de campo, utilizando-nos de observações de crianças no contexto da 

Educação Infantil e de entrevistas com professoras dessa etapa educacional, 

objetivando encontrar no contexto de sala de aula algumas respostas para nossos 

questionamentos em relação à indisciplina e à moralidade. 

A revisão bibliográfica a respeito da indisciplina escolar foi de fundamental 

importância na preparação de nossa visão sobre esse fenômeno, cuja teorização é 
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ampla e admite a influência de diversos fatores em seu entendimento. Consideramos 

que, para melhor compreendê-lo, seria necessário investigar os contextos social e 

histórico envolvidos em sua manifestação. Assim sendo, ir a campo foi o 

complemento essencial para melhor definir, interpretar e compreender o fenômeno 

da indisciplina nas relações estabelecidas na escola.  

Na pesquisa qualitativa, considera-se que o comportamento humano é 

significativamente influenciado pelo meio, por isso, a necessidade de os 

investigadores se deslocarem, sempre que possível, para o local de estudo, pois há 

a preocupação com o contexto. Os investigadores interessam-se mais pelo processo 

do que simplesmente pelos resultados, pois o significado é de total importância 

neste tipo de pesquisa (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 

É justamente pelo fato de o significado do fenômeno que investigamos 

depender do contexto em que está inserido, é que é tão importante a realização do 

trabalho de campo. Investigar a indisciplina, sob a perspectiva teórica do 

desenvolvimento moral na criança, é explorar o subjetivo, é interpretar o que está 

latente. Sobre essa relevante etapa da investigação, Eisner (1991, p. 35) afirma que, 

certamente, a atenção ao comportamento e sua manifestação é necessária, mas a 

observação e a descrição não acabam na ação, pois a investigação qualitativa 

penetra a superfície e almeja conhecer o que está por trás da manifestação, 

identificando os significados da conduta para o sujeito. 

Para isso, a pesquisa foi desenvolvida, a princípio, de modo teórico, através 

de um levantamento bibliográfico e posterior revisão da literatura educacional 

pertinente ao objeto escolhido. Nessa etapa, foram aprofundadas as leituras e 

elaborado o referencial teórico relacionado à questão da indisciplina escolar e do 

desenvolvimento moral da criança no contexto da Educação Infantil. 
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Em seguida, mas concomitante ao avanço nas leituras, foram realizadas 

visitas a várias escolas municipais da cidade de Curitiba, com a proposta de iniciar 

uma aclimatação ao contexto educacional que estávamos estudando na teoria. Essa 

necessidade veio emergindo, com a motivação por um conhecimento mais amplo 

sobre o cotidiano das escolas de Educação Infantil, sobre as práticas pedagógicas 

ali utilizadas, o planejamento das atividades, o trabalho, as angústias e realizações 

dos professores e a realidade das crianças em processo de desenvolvimento e 

aprendizagem. Foram, de fato, esses fatores e o fascínio pela infância que 

impulsionaram esse “mergulho no universo da Educação Infantil”. O resultado 

dessas incursões não poderia ser melhor. A visita a alguns centros de Educação 

Infantil e escolas municipais foi possível através de vários contatos e conversas com 

diretoras, pedagogas e educadoras que se encontravam sempre acessíveis e 

dispostas a toda a ajuda que o estudo inicial demandou.  

Após esse período de aproximação ao contexto da pesquisa, foi dado início 

ao planejamento do trabalho de campo que viria na sequência. Os primeiros 

esboços já tinham a proposta de observar as crianças em sala de aula, apreciar as 

relações sociais entre elas, perceber a fase de desenvolvimento em que se 

encontram e observar, discernir e interpretar as manifestações de indisciplina. 

Bogdan e Biklen (1994, p. 70) afirmam que os pesquisadores que seguem uma 

abordagem qualitativa usualmente recorrem à observação empírica, pois consideram 

que é em função de instâncias concretas do comportamento humano que podem 

refletir com clareza e profundidade sobre sua condição, e através disso, pretendem 

compreender o processo mediante o qual as pessoas constroem significados, para 

então, descrevê-los.  
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Além de observações, foi proposta a realização de um conjunto de entrevistas 

semiestruturadas com as professoras das turmas de Educação Infantil nas quais as 

crianças foram observadas. Tais entrevistas foram fundamentais para esta pesquisa. 

Dentro da abordagem qualitativa, um dos principais instrumentos de coleta de dados 

é a entrevista, sendo uma das principais técnicas de trabalho escolhidas em quase 

todas as pesquisas dentro do campo das ciências sociais.  

Lüdke e André (1986, p. 34) destacam a importância de se utilizar a entrevista 

como instrumento da pesquisa qualitativa pelo seu caráter interacional com o objeto 

pesquisado. Na entrevista estabelece-se uma relação de interação, possibilitando 

uma influência recíproca entre entrevistador e entrevistado. Para a realização das 

entrevistas com as professoras, foi elaborado um roteiro com perguntas 

endereçadas a elas, com base no referencial teórico desta pesquisa, para que 

pudesse enriquecer nossa posterior coleta de dados.    

Após o planejamento, selecionamos apenas duas escolas municipais para a 

realização do trabalho de campo. No entanto, não podemos deixar de reconhecer a 

importância das visitas a todas as escolas contatadas para o desenvolvimento global 

deste estudo e a relevância que todas elas tiveram para que a nossa investigação 

existisse e fosse fidedigna.  

 

5. 1. 1 As Instituições de Ensino  

As duas instituições municipais de ensino que cederam espaço para nossa 

investigação estão localizadas na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, e foram 

selecionadas de um grupo de escolas onde realizamos os estudos preliminares de 

observação. A definição por essas duas instituições ocorreu devido às suas 

concepções teóricas e orientações práticas sobre crianças, sobre desenvolvimento e 
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aprendizagem, dispostas nos projetos pedagógicos, devido ao modo como no 

cotidiano se trabalhava com as crianças e à riqueza de dados que nesse contexto 

poderiam ser encontrados, a fim de desvendar nossas questões. Lüdke e André 

(1986, p. 16) afirmam que a decisão do local e dos sujeitos da investigação está 

relacionada “à busca sistemática daqueles dados que o pesquisador selecionou 

como os mais importantes para compreender e interpretar o fenômeno estudado.” 

Essa decisão considerou a amostragem levantada para investigação, ou seja, os 

casos típicos de indisciplina escolar na Educação Infantil, e as concepções teórico-

pedagógicas das instituições e de seus professores, que demonstraram afinidade 

com a fundamentação e os intuitos da presente pesquisa.  

As instituições escolhidas sinalizam, através das descrições nos projetos 

pedagógicos e de algumas práticas no cotidiano escolar, a influência de uma 

concepção de desenvolvimento e aprendizagem interacionista, fundamentada em 

autores construtivistas, como Piaget, revelando, assim, uma afinidade com alguns 

princípios teóricos apresentados na pesquisa aqui proposta. Outras razões que nos 

motivaram a selecionar essas instituições envolvem o fato de elas serem escolas 

municipais e trazerem, nesta particularidade, a amplitude e diversidade culturais das 

comunidades que atendem, bem como a variedade de perfis cognitivos e morais 

encontrados nas classes observadas. Tais características foram muito importantes 

para o foco de interesse da pesquisa. 

A primeira instituição onde foi realizada a pesquisa é uma escola municipal 

localizada na região norte da cidade, com 35 anos de funcionamento, atende cerca 

de 300 alunos oriundos de famílias pertencentes à classe média e média-baixa, 

residentes na comunidade onde está instalada. Ela oferece Ensino Fundamental de 

Anos Iniciais, Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos no período da 
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noite, além da Classe Especial e da Sala de Recursos. A equipe administrativa e 

pedagógica da instituição é formada por diretora, vice-diretora e duas coordenadoras 

pedagógicas (uma atua no período da manhã e a outra no período da tarde). A 

instituição possui 38 professores, sendo todos com graduação e uma grande parte 

possui especialização. Desses 38 professores, 9 são professores auxiliares. 

O espaço físico da escola é composto por dois blocos que contêm: 12 salas 

de aula, secretaria, sala da direção e sala do setor pedagógico, sala dos 

professores, laboratório de informática, biblioteca, cantina, banheiros, almoxarifados,  

cancha coberta, parquinho e pátio coberto.  

A escola possui duas turmas de Educação Infantil, uma durante o período da 

manhã, com 20 alunos, e outra no período da tarde, na qual estudam 25 alunos. 

Todos os alunos pertencem à faixa etária dos 4 aos 5 anos de idade. Cada uma 

dessas turmas possui uma professora. Nessas duas turmas de Educação Infantil é 

que as observações e as entrevistas foram realizadas. 

A outra escola escolhida para a pesquisa também é uma escola municipal, 

localizada na região centro-oeste da cidade de Curitiba, que existe há 22 anos como 

Centro de Educação Infantil. Sua proposta pedagógica está baseada no Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil e promove o envolvimento de 

elementos indissociáveis na ação pedagógica, a afetividade e o conhecimento, que 

pautam os princípios aparentes no plano de ação, planejamento semanal, recursos 

didáticos e materiais da instituição. A estrutura administrativa e pedagógica é 

constituída por diretora, coordenadora pedagógica, 2 professoras com curso superior 

e 15 educadoras, algumas com magistério e outras cursando a graduação. A escola 

atende 130 crianças, distribuídas em 5 salas e nomeadas pela instituição como: 

berçário; sala do maternal I; sala do maternal II; sala do maternal III e sala da pré-
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escola. Além dessas 5 salas de aula, compõem o espaço físico da instituição: sala 

da direção, sala do setor pedagógico, almoxarifado, banheiros, cozinha, copa-

refeitório, dois parquinhos em área aberta e um pátio coberto. Essa instituição oferta 

Educação Infantil, em período integral, a crianças de 3 meses a 5 anos, oriundas de 

famílias de classe média-baixa. Nessa escola, a turma da pré-escola é composta por 

30 crianças na faixa dos 4 aos 5 anos de idade, que frequentam a instituição em 

período integral (das 7h30 às 17h30). 

O trabalho de campo foi desenvolvido nas turmas de Educação Infantil que 

comportam a mesma faixa de idade (4 e 5 anos) das duas instituições municipais de 

ensino caracterizadas acima (sendo duas turmas da primeira escola e uma turma da 

segunda escola). Primeiramente, o trabalho foi realizado através de conversas 

informais com as professoras em seus horários de permanência e, em seguida, foi 

realizada a observação do contexto das salas de aula da Educação Infantil. Então, 

realizamos as observações das crianças durante suas atividades dentro e fora da 

sala de aula, focando seus comportamentos, ações e reações, e suas inter-relações 

com outros colegas e com os professores. Isso nos permitiu observar as sutilezas, 

as respostas morais das crianças e as relações entre o desenvolvimento moral e os 

atos de indisciplina escolar. 

Nessas instituições, também foi realizado um conjunto de entrevistas 

semiestruturadas com as professoras das turmas de Educação Infantil, a fim de 

estender nosso estudo e compreensão do fenômeno da indisciplina escolar e de sua 

relação com o desenvolvimento moral das crianças. A seguir, serão relacionados os 

sujeitos que participaram da pesquisa e como foram selecionados. 

 

5.1.2 Os Sujeitos da Pesquisa: As Crianças Observadas 
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A faixa etária dos alunos da Educação Infantil das escolas selecionadas é dos 

4 aos 5 anos de idade, sendo que, nas três turmas ofertadas nas instituições 

pesquisadas, todos os alunos iriam completar 5 anos até o dia 31 de dezembro do 

ano da pesquisa. Foi nessas três turmas de Educação Infantil que o trabalho de 

campo aconteceu (duas turmas em uma escola e uma turma em outra), 

primeiramente através de conversas informais com as professoras em seus horários 

de permanência e com a coordenadora pedagógica da escola.  

Definimos a faixa etária das crianças a serem observadas dentro do contexto 

da Educação Infantil, a partir do componente teórico que vimos no capítulo 3 sobre a 

fase de desenvolvimento cognitivo e moral em que as crianças observadas, de 4 a 5 

anos, se encontram. Esta faixa etária está relacionada com a entrada das crianças 

no mundo da moralidade, é quando começam a compreender as questões éticas 

que permeiam suas relações sociais e a perceber a existência de regras para 

intermediar sua sobrevivência e convivência com o coletivo. Este momento marca o 

primeiro tipo de moralidade, a moral da coação ou heterônoma que, como vimos no 

capítulo anterior, é a fonte moral da criança na fase da Educação Infantil. Portanto, 

consideramos esta fase, dos 4 aos 5 anos, como relevante na compreensão do 

nosso objeto de estudo.  

Quanto à seleção dos sujeitos a serem observados em sala de aula, 

seguimos os critérios de amostragem intencional fornecidos por Patton (1990, p. 

169). A proposta deste tipo de amostragem é selecionar os casos mais relevantes e 

que contenham mais informações a fim de iluminar as questões subjacentes do 

objeto de estudo.  

O contato exploratório que realizamos inicialmente nas instituições e as 

conversas com as professoras e coordenadoras pedagógicas das duas escolas 
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selecionadas auxiliaram na definição da metodologia a ser utilizada, nos 

procedimentos necessários e, também, no tipo de amostragem intencional indicada 

para a seleção dos sujeitos. Segundo Patton (1990, p. 172), é necessário que o 

pesquisador qualitativo faça uma aproximação para determinar a natureza e as 

variáveis das situações que envolvem o objeto de investigação. 

Considerando que o nosso objeto de estudo é a indisciplina escolar e sua 

relação com o desenvolvimento da moralidade na criança, a definição do tipo de 

amostragem tem relação com a conceituação pertinente sobre indisciplina escolar, o 

discernimento e a identificação dos diferentes casos de indisciplina manifestados em 

sala de aula, pois as crianças que manifestam a indisciplina de alguma forma são 

nossos sujeitos nas observações. Assim, o tipo de amostragem intencional utilizada 

na investigação foi a amostragem de casos típicos. Este tipo de amostragem, 

segundo Patton (1990, p. 173), consiste em selecionar, com a ajuda de uma 

aproximação prévia, os casos considerados como típicos em relação ao objeto de 

estudo. Nossa aproximação ocorreu através de conversas com professoras e 

coordenadoras pedagógicas das escolas, bem como de visitas e observações nas 

escolas que pesquisamos e em outras escolas com as quais tivemos contato. Esse 

processo, junto com a pesquisa teórica, auxiliou-nos a identificar os casos que 

podem ser considerados típicos de indisciplina escolar na Educação Infantil e os que 

são apenas condutas características do desenvolvimento e inerentes às crianças 

dessa faixa etária. 

 A intenção, nesse tipo de amostragem, de acordo com Patton (1990, p. 173), 

é selecionar casos que ilustrem o que é um comportamento típico daquilo que 

estamos buscando compreender, mas sem generalizar, pois a amostra deve ser 

ilustrativa e não definitiva. Dessa forma, os casos típicos de indisciplina identificados, 
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vistos sob a perspectiva do desenvolvimento moral nos sujeitos observados, são 

ilustrações do objeto de investigação e não generalizações a respeito dos casos de 

indisciplina escolar. As identidades das crianças observadas foram preservadas e na 

presente pesquisa, serão apresentados nomes fictícios quando nos remetermos a 

elas.    

A partir da aproximação às escolas e da definição da amostra da pesquisa, 

iniciamos as observações das crianças da Educação Infantil, durante suas atividades 

dentro e fora da sala de aula, enfatizando seus comportamentos, suas ações e 

reações frente à disciplina e questões éticas e normativas, suas habilidades para 

resolução de conflitos, suas condutas morais e inter-relações com outros colegas e 

com os professores. A coleta de dados e as passagens das observações feitas nas 

duas instituições de ensino serão descritas na seção 5.2. 

 

5.1.3 Os Sujeitos da Pesquisa: As Professoras Entrevistadas 

 As professoras selecionadas para ser entrevistadas são as professoras 

regentes das turmas de Educação Infantil nas quais realizamos as observações. As 

entrevistas semiestruturadas foram realizadas com elas em seus horários de 

permanência e após as observações em sala de aula terem se encerrado. Além de 

fornecerem suas visões, as professoras demonstraram abertura, compreensão e 

disponibilidade em relação à pesquisa, acolhendo a presença da pesquisadora em 

sala de aula. Também devemos ressaltar que as crianças observadas e as 

professoras entrevistadas terão suas identidades preservadas neste texto, no qual 

todos serão denominados com nomes fictícios.  

As professoras entrevistadas da primeira instituição de ensino são regentes 

das turmas de Educação Infantil. Uma é professora da turma da manhã e a outra é 
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professora da turma da tarde. Na segunda instituição pesquisada, a professora 

entrevistada é a regente da turma da pré-escola. As três professoras entrevistadas 

são graduadas em Pedagogia e cursaram especialização. A professora da turma da 

manhã de Educação Infantil da primeira escola tem 27 anos de formação e atua 

nessa escola há 7 anos. A professora da mesma escola, mas da turma da tarde de 

Educação Infantil, tem 9 anos de formação a há 4 anos atua na instituição visitada. 

Na segunda escola, a professora regente da turma de Educação Infantil em período 

integral tem 22 anos de formação e atua nessa instituição há 7 anos.  

Destacamos que todas as professoras entrevistadas foram informadas dos 

objetivos, método e planejamento da presente pesquisa, e foram consultadas sobre 

o interesse em participar das investigações. Após a confirmação da participação de 

todas e a permissão para o início do desenvolvimento das atividades de observação 

e entrevistas, foi solicitado a elas o preenchimento do Termo de Consentimento 

(Apêndice 1), com a participação e contribuição delas na presente pesquisa.  

 

5.1.4 A Coleta de Dados 

 A coleta de dados foi realizada ao longo do segundo semestre de 2010, 

sendo que alguns registros prévios foram datados em junho desse mesmo ano. As 

transcrições das entrevistas e os registros das observações em sala de aula 

constituem o corpo de dados dessa investigação.  

O cronograma de desenvolvimento das atividades do trabalho de campo teve 

um caráter flexível, sem o estabelecimento rígido de datas e horários, apoiando-se 

na disponibilidade de ambas as partes, escola e pesquisadora. As conversas prévias 

com professoras e coordenadoras pedagógicas aconteciam nos momentos de 

intervalo de suas atividades, seja durante o recreio no parquinho, ou no dia de 
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permanência. Quanto às observações, procuramos realizá-las em dias diferentes da 

semana e em visitas espaçadas, que tinham a duração de um período integral. As 

entrevistas semiestruturadas com as professoras das turmas observadas foram 

realizadas assim que as observações em sala de aula acabaram e nos dias de 

permanência dessas professoras, com horário previamente agendado. 

As observações nas salas de aula de Educação Infantil das duas instituições 

pesquisadas foram realizadas em um total de 10 sessões, sendo 3 dias em cada 

turma da primeira escola e 4 dias na turma da segunda escola. Nessas sessões, as 

relações sociais entre as crianças e com a professora na sala de aula eram 

observadas como um todo, mas principalmente, eram observados os casos típicos 

de indisciplina de cada turma de Educação Infantil pesquisada, que demandavam 

maior atenção e anotações de campo. O cronograma de trabalho, flexível, atendeu 

às necessidades emergentes nesse processo. Assim, quando as informações 

obtidas de cada sessão de observação foram ficando suficientes para nossa análise 

e discussão, as sessões poderiam dar-se por encerradas. Dessa forma, a 

quantidade de horas e dias de observação em cada turma de Educação Infantil 

atendeu à necessidade de apreensão de dados significativos para nossa 

investigação. 

Os registros dessas observações foram feitos detalhadamente e com exatidão 

nas anotações de campo. Durante as observações em sala, procuramos manter a 

maior discrição possível e atenção às diversas manifestações de disciplina e 

indisciplina dos alunos, no entanto, nosso foco eram os alunos selecionados 

previamente para compor nossa amostra, pois algumas de suas ações cotidianas 

representavam os casos típicos de indisciplina escolar. Nosso olhar estava 

orientado, então, por um conjunto de acontecimentos prévios de indisciplina. 
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Ficamos atentos às manifestações prováveis de indisciplina, às ações das crianças e 

à reação dos colegas ou da professora no momento dessas manifestações e nos 

instantes seguintes a elas. Assim, buscamos compreender os motivos das 

expressões de indisciplina em um determinado momento, as formas de 

categorização e a reação da professora ou dos colegas e do próprio aluno diante da 

não repreensão ou da repreensão ao ato cometido. As passagens descritas no 

próximo item deste capítulo indicam a sequência do que foi observado, para 

tentarmos visualizar e, em seguida, discutir as relações entre a indisciplina na 

Educação Infantil e o desenvolvimento moral das crianças.   

As entrevistas semiestruturadas com as professoras das turmas observadas 

constituíram um complemento significativo dos dados coletados nas observações em 

sala de aula. Elas aconteceram nos dias de permanência das professoras e em dias 

e horários previamente agendados, em função da carga de atividades das 

professoras ao final de um ano letivo. As entrevistas individuais duravam entre trinta 

minutos e uma hora de conversa e seguiam um roteiro de perguntas pré-

estabelecido (Apêndice 2). O local para sua realização era estabelecido no momento 

do encontro, geralmente acontecia na sala dos professores ou na sala do setor 

pedagógico. Todas as entrevistas foram gravadas e, a seguir, transcritas, para 

melhor obtenção dos dados. Os resultados das transcrições de cada entrevista 

individual, realizada com as professoras, e das notas de campo que trouxeram 

relevância para nossa investigação serão apresentados ainda neste capítulo, na 

seção a seguir. 

 

5.2 OS CASOS TÍPICOS DE INDISCIPLINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL   
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Nesta parte do presente capítulo, apresentaremos os resultados de nossa 

investigação empírica, referentes à problemática da indisciplina escolar. A 

metodologia de pesquisa escolhida para nossa investigação foi o que possibilitou a 

percepção e a identificação do que são considerados casos típicos de indisciplina no 

contexto da Educação Infantil e chegamos a esse quadro com o embasamento da 

pesquisa qualitativa, dos tipos de amostragem e, é claro, de nossos referenciais 

teóricos. 

 O estudo e a pesquisa sobre indisciplina escolar permitiram, primeiramente, o 

conhecimento sobre sua conceituação, o entendimento de suas possíveis 

manifestações em crianças da faixa etária dos 4 a 5 anos, em fase de escolarização. 

Agregamos a essa bagagem teórica, a sensibilidade em perceber e interpretar as 

expressões de indisciplina na realidade das salas de aula. Eisner (1991, p 34) 

destaca a importância da sensibilidade e da perceptividade na pesquisa qualitativa, 

alegando que esses fatores fazem a diferença no momento da investigação 

empírica. Esse autor indica que a pesquisa qualitativa considera a habilidade do 

pesquisador em perceber a presença do fenômeno determinado, destacar o que é 

relevante e interpretá-lo, a fim de atribuir significado a ele. E foi baseada nessa 

premissa da importância em ter sensibilidade para perceber, destacar e interpretar 

que encontramos os resultados de nossa pesquisa. Pitman e Maxwell (1992, p. 774) 

também compartilham desse pensamento, argumentando que na pesquisa 

qualitativa é necessário examinar a vida cotidiana com sensibilidade, para assim, 

podermos perceber as sutilezas e desvendar o que está por trás dos 

comportamentos e atitudes. 

 Como já citamos anteriormente, para nos auxiliar nesse processo de 

investigação, condensamos o que entendemos por indisciplina em duas categorias 
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que melhor identificam as manifestações e as implicações dessa problemática, 

independentemente do contexto onde ela ocorra. Pré-determinar categorias antes de 

ir a campo é uma prática corroborada por Pitman e Maxwell (1992, p. 775), que 

afirmam que a construção de categorias pode ser fundamental para o posterior 

processo de análise dos dados e que pesquisadores qualitativos tendem a elaborar 

algumas categorias pré-determinadas.  

Sendo assim, nosso entendimento sobre indisciplina escolar abrange 

condutas que envolvam o rompimento, a quebra de regras que foram estabelecidas 

previamente visando ao benefício coletivo, e que acabam implicando em prejuízos 

no processo de ensino-aprendizagem e nas relações sociais, pedagógicas ou 

afetivas que residam no âmbito escolar.  

Com a construção dessas categorias, fomos com um olhar direcionado e 

esclarecido – do que consideramos por indisciplina e do que sabemos ser as 

características adequadas ao desenvolvimento da faixa etária dos 4 a 5 anos de 

idade – para as observações em sala de aula e, com os critérios criados por Patton 

(1990), selecionamos nossos casos típicos de indisciplina a ser observados na etapa 

elementar da Educação Infantil. Selecionamos casos típicos que nos auxiliam a 

definir e compreender o fenômeno da indisciplina na Educação Infantil, pois 

supomos que nem toda quebra de regras seja indisciplina, nem toda ação 

desordenada e obstrutora seja “normal da idade”, assim como, nem toda ação 

eventual extrema e intensa seja patológica. No entanto, atentar para as 

particularidades das manifestações, que para alguns podem ser simples ou comuns, 

nos fez compreender que a indisciplina não se expressa sempre de modo intenso e 

extremista, por isso, fomos observar todos esses comportamentos comuns ou 

normais da idade para alguns e indisciplinados para outros, a fim de compreender, 
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discernir e definir o que podem ser considerados casos típicos do nosso objeto de 

estudo. 

 Eisner (1991, p. 38-39) afirma que atentar para as particularidades possibilita 

chegar até o objeto da investigação qualitativa e desvendá-lo, pois segundo esse 

autor, as particularidades exemplificam mais até do que elas diretamente descrevem 

e é nelas que está localizada a essência do objeto em questão. A consideração às 

particularidades é possível através da utilização de procedimentos de amostragem, o 

que fundamenta nossa escolha pelo tipo de amostragem intencional sugerida por 

Patton (1990, p. 173), que é análise de casos típicos, ou seja, é analisar as 

particularidades, as peculiaridades, o que é característico na indisciplina da 

Educação Infantil. Os casos típicos e a compreensão das particularidades em uma 

pesquisa qualitativa não só descrevem como exemplificam nosso objeto de 

investigação.     

Outro dado relevante em nossa investigação, que gostaríamos de ressaltar 

para que os resultados possam ser bem compreendidos, é o fato de que as 

observações nas salas de aula da Educação Infantil tiveram início em junho do ano 

de 2010, ou seja, foram praticamente realizadas no segundo semestre do ano letivo. 

Este dado é essencial para a compreensão de que, nas salas de aula do pré (como 

algumas professoras se referem), desde o início do ano letivo, é implantada a rotina 

das atividades e dos horários, são expostas as normas gerais da escola, são 

contratadas e revisadas diariamente as regras morais e de convivência em grupo, o 

que faz com que, passados quatro ou cinco meses, essas questões já estejam 

sendo apreendidas e internalizadas pelas crianças que compõem essa sala de aula. 

Assim, no segundo semestre do ano letivo, as regras, os horários e os rituais já vêm 

sendo experienciados pelas crianças desde o início do ano; portanto, elas têm 
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conhecimento das expectativas sobre disciplina, dado este que revela a 

impossibilidade de afirmarmos que não existe indisciplina na Educação Infantil, pelo 

fato de as crianças nessa fase ainda nem possuírem o conhecimento de regras e de 

disciplina. Quando as regras são elaboradas, contratadas, expostas e a disciplina é 

implantada e praticada em sala de aula diariamente, a quebra, a ruptura dessas 

regras, a resistência e a dificuldade de adaptação a essa realidade devem ser 

percebidas e não ignoradas, devem ser nomeadas como um fenômeno diferenciado, 

como indisciplina ou, então, des-disciplina, pois as expectativas sobre disciplina já 

são de conhecimento comum para todas as crianças da sala de aula.  

Nas entrevistas feitas com as três professoras das salas de aula de Educação 

Infantil investigadas, esse dado foi confirmado. Elas relataram combinar e expor 

regras importantes para proteger a saúde, higiene, segurança e para garantir o 

desenvolvimento do trabalho escolar em sala de aula com todas as crianças, desde 

o primeiro dia de aula, e que essas regras seriam reforçadas e revisadas dia após 

dia, até que as crianças não precisassem mais da professora para lembrá-los das 

regras, pois eles mesmos cobrariam uns dos outros o cumprimento igualitário delas.   

Anna, a Professora de Educação Infantil da turma da manhã, da escola 

municipal localizada na região norte da cidade relatou que: “No início do ano, a 

gente faz as regrinhas e elas partem deles, a turma toda em conjunto vai dizer o que 

pode e o que não pode. Depois eu vou colocando também o que eu desejo. As 

regras que geralmente vêm deles são: não pode bater no colega, não pode chutar, 

não pode desarrumar os brinquedos, não pode rasgar a tarefa. E as que podem: 

pode cuidar da sala, pode dividir brinquedo, pode dividir tarefa, pode dividir o 

lanche... Essas regras no início do ano já são então fixadas na parede da sala. No 

meio do ano, de tanto que a gente cobra, eles já sabem, nem olham mais para a 
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parede”. Este relato confirma o dado de que, com o passar dos dias, as crianças do 

pré vão aprendendo e internalizando as regras e disciplina implantadas desde o 

começo do ano letivo.  

Quando solicitada a responder o que considerava por indisciplina na 

Educação Infantil, a Professora Anna nos deu uma importante contribuição na 

confirmação do dado de que as crianças desde pequenas já convivem com regras e, 

portanto, com alguma expectativa sobre disciplina. Ela afirmou que a indisciplina 

seria: “Quebra de regras que já estão estabelecidas, se já foram pré-estabelecidas 

por todos, todos têm que seguir. Por exemplo, toda vez que sair pra ir ao banheiro, 

tem que me avisar, são vinte crianças e eu tenho que saber onde elas estão. 

Quando eu estou explicando alguma coisa, dando a instrução de uma tarefa, ou se 

estou falando um assunto importante e a criança está completamente fazendo outra 

coisa, chamando a atenção de outras crianças, levanta, faz barulho, incomoda os 

colegas, cutuca, aí é indisciplina em qualquer idade, até na Educação Infantil, 

porque ela sabe que naquele momento é um momento de prestar atenção. Isso é 

indisciplina porque ele sabe que a regra é prestar atenção quando a Professora ou 

outro colega está falando, ela sabe que não pode se comportar assim, faz sabendo”. 

A Professora Dora, da turma da tarde de Educação Infantil da mesma escola 

municipal da Professora Anna, comentou sobre: “ignorar a regra”. As crianças 

estariam, portanto, convivendo com regras morais e convencionais e, em seu relato, 

a Professora afirmou que algumas crianças, poucas, em sua percepção, parecem 

ignorar tais regras, ou seja, negam, resistem a assimilar e seguir um combinado. 

A Professora Katerina, da turma de Educação Infantil integral, da escola 

localizada na região centro-oeste da cidade, compartilha da mesma opinião das 

outras duas professoras nessa questão. Ela afirma que a indisciplina, mesmo na 



 158 

Educação Infantil: “É intencional, eles sabem que não pode fazer aquilo, mas fazem, 

como se não quisessem saber...”, ou como se referiu a Professora Dora, as crianças 

que manifestam indisciplina nessa etapa de escolarização parecem “ignorar a regra”. 

 É perceptível que o que encontramos nas três salas de Educação Infantil 

foram crianças que já tinham contato com as regras, não eram crianças sem 

conhecimento de regras, dos rituais, dos acordos a serem seguidos. As regras já 

estavam sendo trabalhadas com essas crianças por pelo menos quatro meses. Este 

é um fator que sustenta nossa linha de pensamento sobre indisciplina nesta 

pesquisa, indicando que, para nós, a indisciplina na Educação Infantil não significa a 

ausência de regras. Sabemos, também, que nem toda desobediência é indisciplina e 

reforçamos que, mesmo na Educação Infantil, a indisciplina envolve o processo de 

aprendizagem coletiva, seja intelectual, social ou moral. Assim, quando uma ação 

traz implicações para a aprendizagem e para os relacionamentos na escola, é 

indisciplina.  

Outro fator importante percebido no trabalho de campo e que está relacionado 

com o dado que explicitamos acima é que, de todas as crianças das salas de aula 

pesquisadas, apenas uma minoria manifesta atitudes classificadas como 

indisciplinares. Pudemos observar em nossa investigação que a maioria dos alunos 

segue as regras da sala, tem boa adaptação ao trabalho e ao ambiente escolar e 

todos eles se encontram na mesma faixa etária. Certamente, alguns são mais 

agitados, outros mais tímidos, outros esbarram em móveis e nos colegas com 

frequência, muitos deles ainda solicitam a Professora na hora de resolver um 

conflito, outros não querem emprestar um brinquedo ou resistem a dividir o lanche, 

enfim, esses comportamentos manifestados por grande parte dos alunos das salas 

de aula da Educação Infantil não são considerados como indisciplina, nem por nós, 
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pesquisadores, nem pelos teóricos nos quais nos fundamentamos. Vimos na 

investigação, que nem as Professoras entrevistadas consideram essas 

manifestações como atos de indisciplina.  

Dessa forma, constatamos que os atos de indisciplina na Educação Infantil 

são comportamentos típicos e diferenciados dos demais apresentados em sala de 

aula, tornando, assim, uma tarefa não muito difícil percebê-los, desde que se tenham 

sensibilidade, critérios e conhecimento sobre o objeto no olhar investigativo. Nessa 

fase, o não comprometimento com o trabalho escolar e a interferência negativa nas 

relações sociais e pedagógicas são implicações que ganham destaque em sala de 

aula, e identificá-las como indisciplina escolar permitirá realizar um trabalho 

disciplinar mais direcionado e em conjunto com todos os alunos, auxiliando o aluno a 

se desenvolver de maneira global e prevenindo ações indisciplinadas, imorais ou, 

até mesmo, violentas.  

 Comportamentos que desestabilizam e desorganizam o andamento das 

atividades escolares, prejudicando a aprendizagem coletiva, como não prestar 

atenção quando a professora está dando uma instrução ou quando um colega está 

falando, ou perturbar os colegas, interferindo e atrapalhando no andamento da 

atividade dos outros são exemplos de casos típicos de indisciplina na Educação 

Infantil.  

O aluno Hans, de 5 anos e 6 meses, que estuda na sala da Professora Anna, 

é agitado, tem respostas rápidas, presta atenção a toda a sala de aula e clama pela 

atenção de todos, também. Enquanto a Professora Anna está explicando a próxima 

atividade que será desenvolvida em sala, Hans não presta atenção à explicação, 

procura falar com os alunos mais próximos, fala alto e dispersa a atenção dos outros 

colegas. A atividade se inicia, com todos os alunos envolvidos. Hans permanece em 
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sua carteira, iniciando sua atividade por aproximadamente dois minutos e, então, 

levanta-se e vai, de carteira em carteira, perturbar os colegas que estão fazendo a 

atividade, para mostrar a ponta afiada do lápis que ele apontou. Mas mostra a ponta 

do lápis cutucando os colegas com ela e encostando a ponta no rosto deles, como 

se estivesse ameaçando-os para obter toda a atenção. A Professora interfere, 

chama-o para que volte a realizar sua atividade, assim como todos da sala de aula. 

Hans retorna à sua carteira, fica sentado por cinco segundos, sem fazer a atividade, 

e então se levanta novamente. A Professora vai até ele, leva-o para sua carteira e 

fica com ele, auxiliando-o na tarefa, pois Hans nem sabia o que fazer, pois não tinha 

prestado atenção na consigna.  

Em outro dia de observação na mesma sala de aula, Hans corre de um lado 

para o outro dentro da sala, tentando chamar a atenção dos colegas durante uma 

atividade de recortar e colar, a qual grande parte dos alunos está desenvolvendo e 

conversando e interagindo entre eles sobre a atividade. A Professora chama a 

atenção do aluno e solicita que faça sua atividade também. Hans, distraído, faz 

errada a atividade de corte e colagem, recorta a parte que não era para cortar e, 

nesse momento, as colegas que estão sentadas próximas a ele apontam para o que 

ele fez de errado e riem entre elas. A Professora vai até a carteira e fala para Hans 

que ele sabe fazer a atividade, que ele consegue fazê-la, que ele só precisa se 

dedicar a ela, e explica que ele a fez errada porque não estava prestando atenção, 

porque não quis prestar atenção e fazer a atividade. Hans cruza os braços e faz cara 

de “emburrado”. Quando a Professora sai, Hans derrama cola na atividade de um 

aluno que estava sentado perto dele fazendo a sua atividade corretamente.  

Esses comportamentos que Hans apresenta na escola mostram claramente a 

interrupção das atividades na sala de aula, o prejuízo em seu desempenho, em seu 
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rendimento escolar e a perturbação no andamento das atividades dos colegas, o 

que caracteriza nossa primeira categoria de indisciplina escolar. As manifestações 

de Hans implicam em conseqüências negativas para a aprendizagem, não só 

individual, dele próprio, mas para a aprendizagem coletiva. Chamamos isso de 

indisciplina. 

Em outra ocasião, em sala de aula, foi observado que Hans pega o brinquedo 

de Aimeé. Ela não percebe e ninguém mais vê isso. Não chamaram a sua atenção e 

ele larga o brinquedo na carteira de Aimeé, que está sentada de costas conversando 

com uma colega. Hans, então, vai atrás de outra colega e pega o seu caderno, faz 

alguns rabiscos na frente dela, que é quieta, e fica apenas olhando. Ele sai rindo, vai 

até a carteira de outra colega e rabisca o desenho dela. Esta reclama com ele e 

Hans dá-lhe um soco na barriga. A Professora Anna, que é calma, mas firme em 

suas colocações, nesse momento aparenta ficar chocada e desapontada. Pega na 

mão de Hans, leva-o para perto de sua mesa e diz que ele vai ficar sem recreio, que 

vai ficar na sala, porque ele não merece brincar com os outros, pois desrespeitou as 

regras da sala de aula, e diz: “Nada justifica a agressão, Hans, e você sabe da 

nossa regra que não pode bater nos colegas”.  

A sensação de desmotivação, de insegurança e de impaciência que a 

Professora Anna deixou transparecer foi observada também nas outras duas 

professoras de nossa pesquisa e tais sensações são comuns aos professores diante 

desses desafios despertados pela indisciplina escolar. Vinha (2009, p. 418) 

complementa essa observação, afirmando que as crianças indisciplinadas são 

sentidas pelos professores como:  
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[..] desafiadoras, provocadoras, agressivas, não seguem regras, que em 
determinadas situações mostram-se intratáveis, dificultando o convívio. As 
reações dessas crianças muitas vezes os desanimam e preocupam. 
Entretanto, a partir do momento em que o educador tem a certeza de estar 
se valendo de procedimentos coerentes, seguindo uma orientação 
construtiva, revalidando regras e limites que foram estabelecidos por todos, 
utilizando quando necessário sanções por reciprocidade, empregando uma 
linguagem adequada, caminhando em direção à construção de uma auto-
estima positiva e realista, jamais atacando a dignidade, etc., só resta 
aguardar e continuar a agir assim (mesmo que a criança apresente poucas 
mudanças). É necessário paciência [grifos meus]. 

 

 

 No entanto, mesmo o educador mais experiente, diante de desafios 

representados pela indisciplina escolar, dificilmente sentirá total segurança na 

aplicação dos procedimentos adequados para implantar a disciplina em sala de aula 

e regular as situações de indisciplina que podem surgir. As professoras com quem 

tivemos contato relatam não ter certeza de que o que estão praticando está 

totalmente correto construtivamente e adequado ao aluno e isso pode indicar, além 

da pouca orientação que os professores recebem em sua formação para lidar com 

disciplina e indisciplina em sala de aula, também a ausência de um planejamento de 

gestão escolar padronizado em relação a esses entraves.   

 A “imprevisibilidade”, segundo Garcia (2010a, p. 3), que é característico desse 

fenômeno, faz com que os professores se sintam inseguros, desmotivados e no 

momento de lidar com a manifestação (que já vem sendo diária), acaba eclodindo a 

impaciência, levando os professores a agir automaticamente, inconscientemente, da 

maneira antiga, tradicional, na qual, provavelmente, foi a maneira como foram 

criados. Sem pensar, os profissionais buscam em suas próprias referências a 

tentativa de controlar aquele comportamento e puni-lo de alguma forma. A 

segurança de que sua prática está sendo correta, ética e promovendo o 

desenvolvimento global de seus alunos só virá através de muitas orientações, 

estudo e desejo em habituar o seu agir a práticas construtivas e auxiliadoras no 
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desenvolvimento das capacidades intelectuais, afetivas e morais, transformando 

estas em práticas automáticas e inconscientes nos momentos imprevisíveis que 

podem surgir, mesmo nas salas de aula mais disciplinadas e sócio-morais.   

 A disciplina, nas salas de aula em que pesquisamos, é, segundo as 

Professoras entrevistadas, trabalhada através da construção e elaboração das 

regras, tendo como objetivo trabalhá-la de uma forma global, na tentativa de incluir 

todos os alunos juntos ao mesmo tempo. No entanto, as mesmas Professoras 

referem-se ao desequilíbrio sentido quando as manifestações de indisciplina 

acontecem.  

A Professora Katerina relata que trabalha a disciplina em sala de aula “no 

diálogo, conversando sobre as regras, expondo as regras na sala de aula para as 

crianças, através de combinados...” como, por exemplo, “avisar a Professora pra ir 

ao banheiro, eles têm que ter essa noção, que nem a gente, não pode sair da escola 

a hora que a gente quer, sem avisar a diretora e tal... eles têm que aprender como 

seres civilizados convivem entre si. Então regras como: não correr dentro da sala de 

aula, prestar atenção quando a professora ou outro colega está falando, seguir a 

rotina, os horários da sala...”. A Professora Katerina ainda complementa: “A rotina é 

essencial, é um recurso ótimo que a gente tem para ajudar a disciplinar a sala de 

aula. E não adianta ser por pressão ou por castigo, não adianta, dois minutos depois 

fazem a mesma coisa. Tem que ser com diálogo, conversa, alguma coisinha assim, 

sempre fica”. 

A Professora Anna, da outra escola, apresenta opinião semelhante à da 

Professora Katerina, em relação ao trabalho disciplinar em sua sala de aula: 

“Trabalhamos muito usando o diálogo para resolver os problemas, os conflitos em 

sala de aula e no recreio. Eu sempre mediava, mas não solucionava os conflitos. O 
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importante é fazer as crianças perceberem desde pequenas que é com conversa 

que tudo se resolve”.  

As duas Professoras acima parecem relacionar a disciplina a uma via para o 

desenvolvimento moral, social e afetivo das crianças, pois estimulam a interação 

social, o relacionamento entre pares e a resolução de conflitos entre as crianças em 

suas salas de aula. Elas fazem menção ao diálogo, à conversa entre professores e 

alunos e entre os alunos como uma forma de promover o desenvolvimento da 

interação, da convivência coletiva, da percepção do outro e da resolução dos 

problemas que podem surgir em sala de aula. A Professora Katerina ainda 

argumenta que “não adianta ser por pressão ou por castigo, não adianta, dois 

minutos depois fazem a mesma coisa”, ou seja, não adianta ser autoritário, 

impositivo, punitivo. Isso pode funcionar naquele momento, pode controlar o 

comportamento naquele instante, mas não fornece oportunidade para o aluno 

perceber, compreender e internalizar os acordos em sala de aula, não garante que o 

problema não se repetirá amanhã, ou mesmo, dois minutos depois. Essa Professora 

confirma o que argumentamos no capítulo 4 desta pesquisa, que o aluno não vai 

raciocinar e compreender os motivos, as razões e as consequências de seguir uma 

regra sem conversa, sem exemplos concretos, sem explicações simples, sem 

estimular a percepção e a elaboração das regras necessárias para uma melhor 

convivência em sala de aula por eles mesmos. A coação não estimula o 

desenvolvimento da autonomia, da independência, da autodisciplina e das relações 

interindividuais de qualidade.    

A Professora Dora enfatiza a sua proposta de trabalhar a disciplina de forma 

global, atingindo todos os alunos da sala, evitando rótulos e nomeações das 

crianças através de suas características: “Eu procuro trabalhar em grupo, de uma 
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forma generalizada e não individualizada para evitar rotulações, pra não identificar a 

criança como a indisciplinada da sala, como um líder negativo. Então eu procuro 

trabalhar com todos, dando exemplos, combinando as regras, para que assim, 

aquele que infringe as regras se perceba e, aos pouquinhos, ele começa a se 

moldar, para se incluir no grupo, na proposta”. Assim, a Professora Dora aponta para 

a aprendizagem das atitudes e regras através de exemplos, da convivência em 

coletividade e da influência do grupo sobre o aluno que se comporta 

indisciplinadamente. Evitando rotulações nas crianças, como ela se refere, 

realmente, evita que o aluno indisciplinado seja reconhecido por seus atos, seja 

identificado como “o bagunceiro” ou, nas palavras da Professora, como “o líder 

negativo”. Se a sala de aula não der esse lugar para o aluno, ele, dificilmente, se 

identificará como tal.  

Assim como citou a Professora Katerina, a Professora Dora também destaca 

a importância da rotina na prática da disciplina escolar na Educação Infantil. Ela 

afirma: “Bom, na Educação Infantil, a gente tem a rotina e a rotina é a grande 

imposição de limites, é ótimo para organizar as crianças, temporal e espacialmente. 

Então a rotina ajuda muito na questão da disciplina, eles se moldam, se controlam”. 

 As duas Professoras citam a rotina como organizadora, pois toda criança, 

desde bebê, precisa de rotina no seu cotidiano para assimilar, entender e se 

organizar com o mundo ao seu redor, para se habituar, entender o tempo, as 

atividades, o que se faz em determinado momento e isso é um grande 

estabelecimento de limites e de ordem, tanto em casa quanto na escola. Na 

Educação Infantil, a rotina é sempre passada para as crianças no início das aulas, 

todos os dias, a fim de situá-las e deixá-las mais seguras no ambiente escolar, pois 

elas sabem o que será feito agora e o que será feito a seguir. A rotina auxilia, assim, 
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no desenvolvimento da orientação espaço-temporal da criança, além de 

proporcionar a convivência, a experiência da criança, desde cedo, com regras e 

limites, pois os espaços e os horários são eficientes delimitadores.   

No entanto, trabalhar a disciplina de forma generalizada, como propôs a 

Professora Dora, e não dar atenção em excesso àquele que demanda mais, como 

acontece com a maioria das crianças que se comportam indisciplinadamente, são 

tarefas difíceis de se executar na prática, no dia-a-dia da sala de aula. Com alguns 

alunos, isso é possível, por exemplo, com Aimeé, Daniel ou James, que citaremos a 

seguir, mas com alunos que manifestam indisciplina, como Hans, essa é uma tarefa 

complexa para o professor. Situações como a que descrevemos acima, em que 

Hans vai de carteira em carteira estragar a atividade dos colegas até que uma delas 

reclama e ele a agride com um soco na barriga, demonstram como é que ele 

consegue se destacar na sala de aula. Ele consegue a atenção, tanto da colega que 

reclamou quanto da Professora que teve de parar tudo para contê-lo.  

No parquinho, Hans joga areia nos colegas e fica olhando para a Professora 

Anna, parece esperar para ver se ela corresponde ao olhar e faz alguma 

interferência. Nesse momento, os colegas tentam excluí-lo, um deles fala: “A gente 

não quer brincar com você desse jeito”. Em seguida, Hans bate em um dos colegas, 

que fica quieto e não revida. Na hora de guardar os brinquedos, é agressivo, joga-os 

na caixa com força, com raiva, parece que precisa extravasar algum sentimento, e o 

faz através da ação. Na hora da higiene, enquanto a auxiliar não está olhando, fica a 

jogar fora o sabonete líquido e olhando para ela para ver se ela está vendo-o, 

parece querer que ela o veja. Hans representa uma espécie de incontinência, parece 

estar em uma busca desesperada por atenção e faz isso através da ação, do acting 

out. Em sua sala de aula, Hans não é ignorado, ele consegue atenção dos colegas, 
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da Professora e da Coordenadora Pedagógica, a quem ele frequentemente é 

enviado para que converse sobre algum comportamento indisciplinado que cometeu. 

Hans é um aluno que quebra as regras, que resiste em segui-las, em adaptar-se a 

elas e é desse modo que ele percebe que consegue ser visto, que consegue 

seduzir, que tem atenção e que tem a possibilidade de ser contido. Por isso, é difícil 

não o perceber em sala de aula e não direcionar a atenção para ele.  

Diferentemente de Hans, outro caso de indisciplina na Educação Infantil pode 

ser exemplificado pela aluna Aimeé, de 4 anos e 10 meses, que estuda na sala de 

aula da Professora Anna. É uma menina ativa, tem boa interação com os colegas, 

brinca, há momentos em que se dedica às atividades, concentra-se e, em outros 

momentos, é dispersa. Uns minutos antes de os alunos saírem para o recreio, Aimeé 

pega o squeeze de uma colega e fica correndo com ele, a colega corre atrás dela e 

de sua garrafinha com água. Aimeé, então, arremessa o squeeze para o outro lado 

da sala, joga o objeto longe para a colega não o pegar, e começa a cutucar a 

colega, ameaça chutá-la e arranhá-la. Nesse momento, Aimeé é repreendida por 

outro colega, que fala: “Onde você aprendeu isso, Aimeé?” Ela vai até ele, aperta-o 

e dá-lhe um beijo no rosto. O colega, bravo e surpreso, limpa o rosto com a mão e 

fala para Aimeé: “Assim eu não gosto de você”. 

 Aimeé é ousada, suas manifestações de indisciplina não buscam, 

inconscientemente, a atenção dos outros, e sim, o poder, seu ganho é ser temida 

pelos outros. Em outro dia, Aimeé está quieta, sentada, parece não querer participar 

da aula. Não segue as instruções da Professora Anna para a realização da 

atividade. A Professora olha para Aimeé, faz uma expressão para tentar motivá-la e 

fala para todos realizarem a atividade juntos e se ajudarem uns aos outros. Uns 

cinco segundos depois, Aimeé cospe na mesa do colega ao lado. Não se preocupa 
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em limpá-la, parece estar expressando raiva, desdém. O colega fica olhando para 

sua mesa e para Aimeé, indignado, surpreso, e chama baixinho a Professora, que 

não viu o acontecido e não o ouve. Aimeé, então, levanta-se vagarosamente de sua 

cadeira, vai até o canto da sala, pega um papel-toalha e o dá para o colega. Ela não 

limpa a mesa, o menino é que, então, passa o papel na própria mesa para limpá-la.  

 Esses são exemplos de casos típicos de indisciplina que têm como 

característica a quebra de regras de convivência e que implicam no prejuízo e na 

obstrução da qualidade das relações na escola. Como as regras de convivência 

social, segurança, higiene etc., foram trabalhadas com a sala toda, quando um aluno 

não as respeita, os outros colegas cobram-no e os mais desenvolvidos moralmente 

nem chamam a professora para isso, como fez o menino que repreendeu Aimeé por 

ela estar perturbando e tirando o objeto de uma colega.  

 Como confirmado no relato das Professoras entrevistadas e nas pesquisas 

teóricas, os casos típicos de indisciplina na Educação Infantil são aqueles que 

interrompem ou prejudicam, não só o trabalho de ensino-aprendizagem e as 

relações em sala de aula, mas também o rendimento escolar e o desenvolvimento 

das capacidades do próprio aluno. Sendo assim, nessa fase, a indisciplina 

compromete o desenvolvimento tanto das capacidades cognitivas quanto das 

capacidades sociais, afetivas e morais. Particularmente, na Educação Infantil, alguns 

exemplos de manifestações de indisciplina são, como os descritos acima, perturbar 

e atrapalhar a atividade de um colega, não prestar atenção à professora ou a outro 

aluno e dispersar a atenção dos colegas também e, outras, podem chegar até a agir 

ou reagir a frustrações de forma agressiva (mordendo, beliscando, empurrando e, 

principalmente, batendo no colega) ou mentir, furtar, na tentativa de enganar e obter 
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mais ganhos (sendo estes ganhos referentes a poder, reconhecimento, tempo ou 

materiais), os quais citaremos abaixo. 

 Hans é um aluno que manifesta também esses exemplos de indisciplina. Na 

sala de aula, sentado junto aos colegas, fica perturbando-os, parece não conseguir 

interagir sem incomodá-los. Aperta o pescoço de uma colega que está sentada a 

seu lado, ela começa a chorar e ele fala: “Chorona véia”. A Professora Anna não vê 

isso, pois está do outro lado da sala. Do seu lado direito, estão sentados três 

colegas, todos meninos, vendo e conversando sobre o brinquedo de um deles (um 

celular de brinquedo que está sobre a mesa). Sem colocar a mão no objeto, os três 

colegas conversam e só olham para o brinquedo que é do mesmo menino que 

repreendeu Aimeé outro dia (na situação em que ela pegou o squeeze de uma 

colega e o jogou longe). Hans, entretanto, olha para eles e rapidamente pega o 

brinquedo, tira-o da mesa do colega e diz: “Dá aqui que eu vou ligar pra minha 

namorada”. Em seguida, levanta-se e sai correndo com o brinquedo na mão. Um dos 

meninos vai atrás dele e ele empurra o colega.  

Em outro dia, na biblioteca da escola, está toda a sala da Professora Anna, 

todos sentados no tapete ouvindo uma história. Hans, inquieto, repete frases e 

palavras da história. Passados nem quatro minutos de conto, Hans olha para mim e 

fala: “Que saco ficar ouvindo essa história até amanhã”. Vira-se de costas para a 

contadora de história, cutuca o colega que está sentado ao lado, olha novamente 

para mim e diz: “Vou levantar”. Não reagi e ele se levanta. A Professora Anna o vê, 

manda, com um gesto, que se sente, e ele lhe obedece.  

Hans aparenta ansiedade e busca por atenção, por reconhecimento, por 

vínculo, de qualquer forma, nem que seja negativo. Tenta burlar as regras, resiste a 

segui-las e é impaciente. No momento em que cada aluno deve escolher um livro 
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para fazer empréstimo da biblioteca da escola, Hans não quer seguir a regra de 

esperar na fila, igual a todos os outros colegas, e fura a fila, empurra o colega que 

está atrás dele e fala: “Depois é você!” Alguns segundos depois, sai da fila e vai para 

trás do computador, despista a Professora e a bibliotecária e sai correndo da 

biblioteca com o livro na mão sem registrar o empréstimo. Por outro lado, todos os 

outros alunos da sala esperaram a sua vez na fila e registraram seus empréstimos. 

Não esperaram em silêncio absoluto, esperaram na fila conversando uns com os 

outros, interagindo, comentando e brincando sobre a história que tinham acabado de 

ouvir, fazendo barulhos, imitando os personagens da historinha, assim como fazem 

crianças dessa faixa etária, entretanto, seguindo as regras de ficar na fila e registrar 

seu empréstimo sem questionar ou se incomodar com isso. Muitos até saíam da 

biblioteca expressando alegria e anseio pelo novo livrinho que iriam levar para casa 

e por terem participado de uma atividade fora da sala de aula. 

Na sala de aula da Professora Dora, estuda Daniel, de 4 anos e 11 meses, 

que é um aluno quieto, tímido e reservado, de pouca interação com os colegas. Não 

é um aluno que chame a atenção da Professora por inquietação, agressividade ou 

comportamentos bagunceiros, no entanto, é um aluno que, em busca de 

reconhecimento social e de poder, manifesta indisciplina e mereceu nosso olhar 

investigativo. Em um dia de observação na sala de aula onde estuda, Daniel está 

sentado ao lado de uma colega que também compartilha de características 

semelhantes, tais como, é quieta, tímida, reservada e de pouca fala. Sem que essa 

colega perceba, antes do início de uma atividade de desenho, Daniel pega o seu 

penal de lápis de cor, tira de dentro todos os lápis de cor e joga-os no chão, embaixo 

da carteira da colega. No momento de iniciar a atividade, ela olha para o penal para 

começar o seu desenho e não encontra nenhum lápis lá, olha então para os lados, 
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surpresa, e vê Daniel a seu lado, rindo dela procurando, sem entender nada, seus 

lápis de cor desaparecidos. Ela então entende o gesto, olha embaixo da carteira, vê 

seus lápis lá, abaixa-se e junta-os um por um. Não reclama, nem chama a 

Professora. Daniel fica a olhar e a rir enquanto a colega junta seus lápis de cor. 

O que Daniel transgride em suas manifestações são as regras morais, as 

regras de respeito e consideração com os outros e com autoridades, em busca do 

ganho de poder, de reconhecimento, através da ação de enganar, de pegar o objeto 

de outra pessoa sem que ninguém o veja. E Daniel acaba sendo reconhecido assim, 

mas em uma forma de reconhecimento negativa.  

Nesse caso que ilustramos, também podemos perceber que a ação, ou 

melhor, a indisciplina, pode ser determinada pela relação estabelecida entre os 

sujeitos. Daniel perturba e ludibria, justamente, a colega que é quieta, tímida e que, 

provavelmente, não lhe revidaria, sendo assim, submetida ao seu ato, ao seu poder. 

Isso ilustra uma das características da indisciplina, que é a questão interacional, 

contextual, pois a indisciplina é um fenômeno que acontece no contexto de relações, 

surge nesse campo, e nessa relação de Daniel com a colega, a indisciplina pode 

representar uma tentativa de instigar essa colega quietinha ou de impor seu poder 

sobre ela.  

Em outro dia, na mesma sala de aula da Professora Dora, a tesoura de um 

colega desaparece. Todos os coleguinhas começam a ajudar a procurar a tesoura, 

assim como a Professora. Daniel está sentado em sua carteira, quieto, de cabeça 

baixa, parece estar pintando com um lápis, mas observando o que estava 

acontecendo de canto de olho, então, um aluno da sala olha para Daniel e pergunta: 

“Daniel, foi você que pegou a tesoura?” Rapidamente, Daniel responde que não com 

a cabeça. A Professora vai até ele, pede que lhe mostre se a tesoura está com ele, 
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ele não a atende, mas ela percebe que Daniel está com algum objeto embaixo de 

sua camiseta. Ela então levanta a blusinha de Daniel e encontra a tesoura, pega o 

objeto e o devolve para o colega. Nesse momento, a Professora Dora não repreende 

Daniel e, andando pela sala de aula, fala que cada aluno tem os seus próprios 

materiais e que cada um pode emprestá-los para o colega se ele pedir, sendo que 

depois ele tem de devolvê-los, que todos na sala sabem que devem pedir antes de 

pegar qualquer coisa e tal..., sem direcionar a atenção para Daniel.  

No entanto, as manifestações de Daniel podem ser contidas e trabalhadas na 

atualidade, de forma que elas não se configurem como um problema mais sério, de 

ordem moral e social ou uma psicopatologia, no futuro. Independentemente de suas 

causas, certamente inconscientes, o que fica aparente é a transgressão de Daniel a 

princípios universais, que são imutáveis e que devem ser explicados e praticados 

diariamente e incessantemente com ele, em sua sala de aula, para que esses 

comportamentos não venham a prejudicar o seu desenvolvimento, seu desempenho 

escolar e suas relações sociais.  

Em um dia de observação na sala de aula da Professora Anna, observou-se 

que Hans apresenta comportamentos transgressores de regras imutáveis, assim 

como o caso de Daniel. Hans está sentado próximo à mesa da Professora (naquele 

dia, a Professora pôs a carteira de Hans ao lado de sua mesa, na tentativa de 

controlar suas atitudes indisciplinadas), levanta-se e vai sentar no lugar de um 

colega que havia saído de seu lugar para conversar com outro amigo. Hans senta-

se, mexe nos lápis do colega e, subitamente, levanta-se e sai dizendo que o colega 

havia pegado a sua borracha. A Professora levanta-se e vai investigar o caso com 

Hans e o colega, que volta rapidamente para o seu lugar. Ao serem questionados, 

um outro colega, que estava sentado ao lado daquele que Hans foi sentar e mexer 
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nos lápis, falou: “Fui eu que achei, eu achei essa borracha no chão e dei a ele que é 

meu amigo”. Hans diz que a borracha é sua, que ele a trouxe de casa e que a havia 

perdido. A Professora questiona mais uma vez e ele insiste na resposta, pega a 

borracha e a guarda, rapidamente, em sua mochila (o objeto nem era uma borracha, 

era um pedaço de um chaveiro, emborrachado, mas não feito para apagar a escrita 

a lápis). Assim, Hans ludibriou os colegas, não os respeitou, nem as regras, nem a 

autoridade da Professora e ficou com um objeto que não era seu. 

Nessa faixa etária, as crianças vão apreendendo que essas regras baseadas 

em princípios universais de convivência social devem ser seguidas como obrigação 

por todos, pois as crianças dessa faixa etária, que se encontram na fase do realismo 

moral, dificilmente contestam essas regras e dificilmente contestam a autoridade do 

adulto. Piaget (1994, p. 111) complementa, afirmando que, 

 

 

As regras impostas pelo adulto, verbalmente (proibição de roubar, de pegar 
sem cuidado objetos frágeis, etc.) ou materialmente (repreensões ásperas 
e castigos), constituem, antes de ser assimiladas espiritualmente, 
obrigações categóricas para a criança [...] Adquirem assim o valor de 
necessidades rituais, e as coisas proibidas ficam constituindo tabus. O 
realismo moral aparece desse modo, como o produto da coação e das 
formas primitivas do respeito unilateral.  

 

 

Por isso, quebrar, transgredir e contestar essas regras nessa fase de 

desenvolvimento, em que a maioria das crianças é realista moral, é tão destoante e 

perceptível, revelando uma dificuldade da criança em se adaptar à convivência 

coletiva, baseada em regras, orientações, princípios e valores morais. O caso de 

Daniel, assim como todos os casos que descrevemos aqui e os que ainda 

descreveremos, exemplifica o fato de que, nessa fase, e até mesmo antes dessa 
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fase, as crianças têm noção e conhecimento de que o seu comportamento incita 

algo no outro, e é por isso, também, que o fazem.   

Na sala de aula da Professora Katerina, o aluno James, de 5 anos e 4 meses, 

é outro exemplo de desrespeito às regras e de dificuldade de adaptação à 

convivência social. O sentimento de inferioridade, de frustração e de carência de 

James é tanto que ele chega à agressividade com frequência para extravasar esse 

descontentamento.  Quando não consegue o que quer (um objeto ou brinquedo de 

algum colega – projeção do que, na verdade, são outras faltas), James distribui 

socos nos colegas, puxa-lhes o cabelo e chuta os meninos. Não tem boa interação, 

fala pouco, é desatento e tem uma expressão de descontentamento. Quando algum 

colega revida sua agressão e o agride, James sai, chora, e, em seguida, olha para o 

lado e agride o primeiro colega que aparecer à sua frente, que não tem nenhuma 

relação com o que aconteceu antes. Ele desconta sua frustração em outra pessoa. 

Um dia, toda a sala da Professora Katerina estava engajada em uma 

atividade de escolher uma figura, recortá-la, elaborar uma fala sobre o recorte e 

colar essa figura no “mural dos desejos”. James resiste a fazer a atividade, vai até a 

carteira de um colega e amassa o seu recorte. É, então, incentivado pela Professora 

a procurar uma figura e a participar da atividade, no entanto, James tem dificuldade 

em se concentrar e encontrar um recorte para si. Demora a concluir a sua atividade, 

fica andando pela sala e perturbando os outros colegas. A Professora auxiliar 

interfere, pega James pela mão e coloca-o sentado no canto da sala, ao lado do 

quadro-negro e diz para ele e para Dominique que eles vão passar o recreio ali se 

não conversarem com ela. Depois que todos os colegas colaram os seus recortes no 

mural e finalizaram a atividade, a Professora Katerina fala para James (que então já 

havia recortado uma figura) ir até o mural colar o seu e ele vai e coloca o seu recorte 
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no lugar mais alto do mural, lugar de destaque. Volta para o canto e senta-se. 

Depois que todos saíram da sala para o recreio, a Professora auxiliar começa a 

conversar com James e Dominique e questiona-os sobre o porquê de eles estarem 

ali com ela e Dominique responde que é porque eles estavam fazendo bagunça. 

James, entretanto, não interage, fica quieto, olhando para baixo enquanto a 

Professora auxiliar fala com eles, não responde e parece não concordar com ela. 

Quando solicitados pela Professora auxiliar a ajudá-la, James e Dominique a ajudam  

a arrumar a sala e então saem para o recreio. 

James aparenta raiva, tristeza e descarrega esses sentimentos na ação, mas 

assim como Hans, busca atenção, busca vínculo, nem que seja negativo. Sua 

indisciplina prejudica o andamento do trabalho escolar de toda a sala e também 

influencia negativamente em suas relações sociais, pois é frequentemente excluído 

e delatado pelos colegas à Professora.  

Na entrevista com a Professora Katerina, pergunta-se sobre uma situação 

observada em sala, na qual ela ia até James para abraçá-lo, confortá-lo e afirmar, 

repetidas vezes, que não era para ele xingar a Professora e os outros colegas com 

“palavrões”. James estava criando o hábito de chamar a Professora de “cara de 

pau”, além de outros palavrões. A Professora Katerina relatou que o que mais lhe 

chamava a atenção era a expressão “cara de pau”, usada por James todos os dias, 

repetidas vezes, em todos os momentos em que ela chamasse a sua atenção por ter 

feito algo errado. E relatou que “costumava deixá-lo alguns minutos sem brincar, 

mas isso o revoltava ainda mais, e ele se tornava mais violento, até que, um dia, 

depois de ter-me chateado muito e ter pensado muito a respeito, resolvi usar outro 

tipo de intervenção”. Então, toda vez que James a xingava ou a chamava de “cara 

de pau”, ela agora olhava para ele e lhe dizia: “Eu não sou cara de pau, sou sua 
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professora, te ensino, gosto de você, meu nome é Katerina, você gosta quando te 

chamam de cara de pau? Seu nome é tão lindo, James”. A Professora Katerina 

relatou que estava repetindo todos os dias a mesma coisa a James, que no 

momento olhava para baixo, ficava quieto, mas que essa sua atitude foi ficando cada 

dia menos frequente.  

 A Professora de James acredita que o que mais buscam seus alunos 

indisciplinados é amor, é afeto, é contato físico. Na entrevista realizada com ela, a 

Professora Katerina afirmou: “Eles agem assim, eu acredito que é porque estão 

sendo criados assim, convivem com falta de instrução, de limites, de amor, na 

verdade... eles são carentes e chegam aqui revoltados com isso, descontam nos 

coleguinhas e na Professora”. As crianças, indisciplinadas ou não, refletem na 

escola o seu ambiente familiar, os problemas que acontecem nele, pois como 

qualquer ser humano, seu humor e seu temperamento podem ser influenciados 

pelos problemas que estão passando em determinados momentos de sua vida, seja 

em casa, na escola ou no trabalho. James, provavelmente, ouvia a expressão “cara 

de pau” com frequência, em algum ambiente fora de sua escola. E a escola, que 

recebe essa incontinência, essa frustração, essa tristeza, deve estar preparada para 

acolher, educar e conter os desequilíbrios decorrentes desses sentimentos e 

representados, muitas vezes, pela indisciplina escolar.  

 Quando entrevistamos a Professora Katerina, ela nos descreveu o problema 

de indisciplina de James e a angústia que essa convivência lhe causava. Vamos 

expor aqui, um trecho de seu relato:  

 

 

Eu não sabia mais que atitude tomar na sala de aula, conversei com os 
pais dele, primeiro reclamei com o pai e ele disse: “Pode deixar, vou falar 
com ele”, mas não adiantou, ele continuava com essas atitudes, pedi para 
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a diretora e para a pedagoga marcar com a mãe. Conversamos com a mãe 
e ela respondeu: “Professora não posso fazer nada, James chamou a 
senhora de cara de pau? Ah, eu pensei que era algum palavrão!” Eu 
respondi: Mas ele diz palavrões também! E ela respondeu: “Em casa, o pai 
dele, os tios e até meu sogro falam bastante palavrões e a expressão “cara 
de pau” à toda hora, o menino não pode fazer nada que o pai diz: Vem aqui 
seu cara de pau, quero te encher de porrada!” 
Então, diante disso eu pensei: Como posso querer estabelecer uma 
parceria com os pais dessa criatura, se eles pautam a educação dos seus 
filhos em valores tão divergentes? O que para a professora é um 
desrespeito, para os pais é normal, já que falam a todo instante; a criança 
só está repetindo o que ela ouve em casa. Os pais ou quem convive com 
as crianças têm que dar o exemplo. Os valores e os limites podem 
acontecer de diferentes maneiras, porém os mais eficientes e duradouros 
são aqueles relacionados aos modelos recebidos, às práticas 
desempenhadas em situações reais, quer dizer, a simples transmissão de 
valores prontos e a imposição forçada dos limites são pouco eficazes. Vejo 
que a escola é um dos principais espaços sociais para a educação moral e 
a colocação de limites, pois na escola a vida social é mais ampla, as 
crianças começam a frequentar desde o berçário, com meses de vida. No 
caso desse meu aluno, James está no CMEI desde os oito meses de 
idade! Nesse caso, a punição deve ser evitada e substituída pela sanção 
por reciprocidade, pois a sanção por reciprocidade expõe a criança ao 
ponto de vista do outro, isso educa a criança para a responsabilidade por 
seus atos. 
 

 

 

E isso aconteceu com o James. Depois dessas intervenções pensadas e 

praticadas, com ele, especificamente, suas atitudes de chamar a Professora com 

palavrões foram diminuindo dia após dia. A Professora Katerina finaliza:  

 

 

[...] todos os dias eu repetia a mesma coisa. Hoje, no final do ano, ele não 
me chama mais de cara de pau, e penso que, do ponto de vista educativo, 
não é suficiente suprir o comportamento indesejável, é necessário trabalhar 
para que a criança tenha um comportamento desejável e, para que isso 
aconteça, o professor tem que ser firme e ao mesmo tempo amoroso. Isso 
pode proporcionar à criança algo que lhe falte em casa, na relação com o 
pai, mãe ou o adulto que conviva com ele, mas que ela agora consegue 
obter, pois ser caloroso significa demonstrar apoio afetivo e emocional às 
crianças. 
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A Professora acima refere-se ao trabalho disciplinar e pró-ativo como eficaz 

nas salas de aula, e sugere que intervenções apenas para controlar e punir o 

comportamento não trazem resultados positivos, nem a longo e nem a curto prazos. 

Além disso, enfatiza que uma das vias para estabelecer a disciplina e a 

aprendizagem coletiva em sala de aula passa pela afetividade, são os vínculos 

positivos, o apoio emocional e os diálogos diretos com as crianças que estão 

enfrentando problemas.  

Outro aluno da sala da Professora Katerina, que manifesta indisciplina quase 

que diariamente, é Dominique, de 5 anos e 3 meses, citado em uma situação acima, 

ao lado de James. Dominique é disperso, fala errado e é muito ativo. Não deixa os 

colegas em paz, perturba quem está quietinho, empurra, belisca, cutuca, rouba o 

lugar dos colegas. Durante uma atividade de pintura, não apresenta produção 

alguma, só vai de mesa em mesa estragar a pintura dos colegas. Quando é 

questionado, nem sabe o que está fazendo, não consegue articular uma resposta, 

só responde: “Estou pintando”. Pinta em cima do desenho dos outros, 

transformando-os em grandes manchas negras sem sentido, e desmotiva os 

colegas.  

Dominique manifesta indisciplina em seus atos porque obstrui o andamento 

das atividades em sala, atrapalha os colegas, prejudica o trabalho e o desempenho 

escolar, tanto o seu quanto o dos colegas. O comportamento de Dominique, por 

mais afetuoso e simpático que ele seja, compromete a aprendizagem coletiva e 

revela um desrespeito ao espaço do outro. Sua manifestação é invasiva, ele 

extrapola os limites, a privacidade, a intimidade no relacionamento com os outros e 

parece não perceber, não se importar com o desequilíbrio que causa. Sua 

indisciplina reflete a falta de convivência e de prática de regras e valores morais. 
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Em outro momento, Dominique está com um pedaço de EVA (uma espécie de 

cartolina emborrachada) na mão e perturba os colegas com isso, fazendo vento 

neles até agredi-los, raspando e encostando o pedaço de EVA em seus rostos. Não 

fica sentado em sua carteira, levanta-se, vai até o mural e faz vento nos papéis que 

estão pendurados no mural. A Professora chama-lhe a atenção e manda que volte 

para a sua carteira; ele então retorna a ela, senta-se, mas fica tentando pegar o livro 

dos colegas. Na hora do conto, Dominique incomoda, com o seu chinelo ou com o 

pedaço de EVA, os colegas que estão sentados atrás de si. A Professora interfere, 

tirando-lhe o EVA. A Professora auxiliar intervém, então, colocando no quadro os 

nomes dos meninos que estão perturbando os colegas, entre eles, estão os nomes 

de Dominique e James. Ela, entretanto, não obteve sucesso com essa intervenção. 

Os meninos continuaram a perturbar os outros, até a hora do intervalo. 

No entanto, Dominique parece ter um bom vínculo com as Professoras, pois 

no momento exato em que elas lhe chamam a atenção, ele acata, responde bem, 

interage com elas, mas um minuto depois se esquece e volta a “bagunçar”, nas 

palavras dele. O fato de ele “se esquecer” é porque as regras não estão ainda 

internalizadas nele, ele é uma criança heterônoma, ainda não tem consciência da 

importância delas, então obedece à Professora naquele segundo, mas não incorpora 

a necessidade daquela regra, por isso não a pratica. Esse mesmo fato indica, 

portanto, uma dificuldade de Dominique em conviver com regras, em conviver com a 

ideia de que deve segui-las, em acatar as regras normativas, que são todas 

características comuns dessa fase da heteronomia, em que as crianças acatam as 

regras estabelecidas pelos adultos.  

Será que as manifestações de Dominique, de James, de Hans, entre outros, 

revelam algum tipo de regressão ou atraso no processo de desenvolvimento moral? 
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Será que estão relacionadas com o lugar que cada criança ocupa em sua sala de 

aula, na escola ou na comunidade? Como se referiu Dominique ao ato de 

“bagunçar”, será que é nesse lugar que ele se reconhece, se identifica? Serão os 

atos indisciplinados a manifestação da resistência, do desafio à heteronomia, à 

autoridade, às regras morais? Essas são algumas das questões que tentaremos 

desvendar no próximo e último capítulo desta pesquisa, no qual apresentaremos 

uma discussão entre nosso referencial teórico e os resultados obtidos na 

investigação empírica e descritos aqui no presente capítulo, para compreendermos 

as relações entre a indisciplina e o desenvolvimento moral. Mas não podemos 

finalizar esta parte sem deixar de apresentar as respostas das Professoras 

entrevistadas à última questão que foi a elas direcionada.  

A questão envolvia o que as Professoras acreditam que a indisciplina escolar 

revela ou sinaliza sobre o aluno. A Professora Anna respondeu: “Um pedido de 

socorro, que tem alguma coisa errada com aquela criança”. A Professora Dora 

relatou que: “Expressa revolta de alguma coisa... Os pequeninhos não conseguem 

esconder, separar, se acontece alguma coisa em casa, eles demonstram na escola, 

cada um de um jeito, uns ficam calados, isolados, outros choram e contam o que 

viram ou ouviram, outros se revoltam, ficam agressivos, inquietos [...] A criança 

indisciplinada na escola expressa algo de errado que está acontecendo na casa 

dela”. A Professora Dora atribui, como muitos professores, a questões familiares ou 

sociais os problemas de indisciplina. Da mesma forma como sugeriu a Professora 

Katerina, que afirmou que a indisciplina revela “a forma como a criança está se 

desenvolvendo, aprendendo, como ela está ou não percebendo e internalizando 

valores, se ela está convivendo com limites, como está sendo a educação dela em 

casa”. 
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Enfim, um pedido de socorro, uma revolta, a forma como está seu processo 

de desenvolvimento... Estas são todas questões diferentes e particulares do que 

pode ser atribuído a um fenômeno tão subjetivo e tão contextual como a indisciplina. 

Todas as crianças a que nos referimos nesta pesquisa estão na mesma faixa etária 

e, supostamente, nos mesmos níveis cognitivos, morais e psicológicos, no entanto, 

são as particularidades que as diferenciam. A indisciplina é um fenômeno social, 

relacional, na qual o fator comum entre todas as crianças com suas diferenças 

individuais e suas particularidades são as formas particulares de obstruir o processo 

de ensino-aprendizagem e as relações no ambiente escolar. Enfatizamos as 

particularidades e demonstramos os casos típicos de indisciplina para compreender 

o fenômeno como um todo a fim de obter, através da pesquisa, do discernimento e 

da delimitação de condutas, exemplos, descrições e interpretações do nosso objeto 

de estudo. Independentemente das causas diferentes e individuais, a indisciplina 

escolar implica em prejuízos coletivos, relacionais, globais e, por isso, deve ser 

pensada e trabalhada de forma preventiva e coletivizada e, preferencialmente, onde 

ela é vista e sentida – na escola.  
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6 ARTICULANDO INDISCIPLINA E DESENVOLVIMENTO MORAL 

 

 

 Ao longo desta pesquisa, buscamos compreender o conceito de indisciplina 

escolar, a fim de discernir e interpretar as manifestações desse fenômeno no nível 

de ensino da Educação Infantil (e mais precisamente, no último ano dessa etapa) e 

descobrir suas relações com o desenvolvimento moral da criança. Abordamos a 

indisciplina como um fenômeno interacional, contextual e que pode acarretar 

prejuízos na aprendizagem individual ou coletiva e nas relações sociais, afetivas e 

pedagógicas no âmbito escolar. Verificamos, também, que ações de indisciplina são 

caracterizadas pela resistência em seguir regras (tanto morais quanto 

convencionais), pela quebra dessas regras (e, conseqüentemente, dos acordos 

estabelecidos em sala de aula) e por uma espécie de dificuldade de adaptação da 

criança aos processos que regulam, orientam e delimitam as atitudes, os 

comportamentos e as atividades na escola. Tais atitudes geram o não 

comprometimento com os processos de ensino-aprendizagem e com as relações 

interindividuais. O fato de a indisciplina na Educação Infantil revelar uma resistência, 

uma dificuldade em seguir regras, uma contraposição à autoridade, aos processos 

reguladores e aos princípios morais, sugere uma dissidência, uma falha ou uma 

fragilidade em relação ao processo de desenvolvimento moral na criança.   

Portanto, neste capítulo, pretendemos explorar a questão moral acerca dos 

casos típicos de indisciplina que encontramos na Educação Infantil e que 

descrevemos há pouco, no capítulo anterior. Iniciamos a discussão, destacando um 
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dado significativo em nossas investigações, que foi apreciado e confirmado pelos 

resultados da pesquisa e pela teoria do desenvolvimento moral: as crianças 

observadas em nosso trabalho de campo já possuíam contato e convivência com 

regras e acordos necessários em sala de aula e com a expectativa de disciplina. 

Conforme já exposto, a observação das crianças aconteceu no segundo semestre 

do ano letivo de 2010, o que revela que as crianças observadas já estavam 

convivendo com a necessidade do respeito às regras, rituais e horários, diariamente, 

por pelo menos quatro meses. As três Professoras de Educação Infantil 

entrevistadas relataram que as regras são acordadas e estabelecidas com as 

crianças desde o primeiro dia de aula e que elas já têm ciência da expectativa de 

disciplina e de como agir disciplinadamente no ambiente escolar. Por isso, não 

podemos afirmar que não existe e que não encontraremos indisciplina em salas de 

aula do último ano da Educação Infantil, pois as crianças que se encontram nesse 

nível de ensino ainda estão se desenvolvendo, não têm noção e não conhecem 

regras ou por ainda não perceberem estas. Vimos no capítulo 4 desta pesquisa que, 

desde o nascimento, a criança já é rodeada por regras, limites, horários e rituais, 

desse modo, aos 4 anos de idade, ela já tem possibilidades de perceber e conhecer 

as regras que a rodeiam, e mais do que isso, de discernir entre o certo e o errado.  

 Assim, já tendo percepção das regras que devem seguir, as crianças entre 4 

e 5 anos de idade já têm noção do que se espera do seu comportamento e das suas 

atitudes. Segundo Oswalt (2008, p. 1), a maioria das crianças pequenas consegue 

entender a diferença entre o bom e o mau comportamento e é este entendimento 

que fornece a base para um pensamento moral mais complexo e elaborado em seu 

futuro. Concordamos com essa autora, pois pudemos perceber, ao longo do trabalho 

de campo, que a grande maioria das crianças da última etapa da Educação Infantil 
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está em processo de seus desenvolvimentos cognitivo, social e moral, conhece e 

segue as regras da sala de aula e não manifesta atos de indisciplina escolar. Dentro 

de uma sala de aula, onde todos se encontram na mesma faixa etária (apesar de 

ser, é claro, heterogênea), pudemos constatar que uma minoria apresenta atitudes 

classificadas como indisciplina, sendo assim, possível e visível a sua identificação. 

Todas as crianças citadas das três salas de aula observadas, que 

apresentaram casos típicos de indisciplina escolar, tinham, na época das 

observações, em torno de 4 anos e 10 meses a 5 anos e 6 meses de idade e 

estavam classificadas no estágio pré-operatório do desenvolvimento cognitivo. 

Considerando as particularidades e diferenças entre elas, todas se encontravam na 

fase da pré-causalidade, das representações formadas por objetos e por sujeitos, 

raciocinando por identidade e em processo de desenvolvimento em suas trocas 

sociais, ainda marcadas pela linguagem egocêntrica, centrada no ponto de vista do 

próprio sujeito e de suas próprias atividades. (PIAGET; INHELDER, 2001, p. 88-

109). 

Nessa faixa etária, que compreende o estágio pré-operacional, as crianças, 

além de começarem a entender a diferença entre o bom e o mau, o certo e o errado, 

passam a perceber, segundo Oswalt (2008, p. 2), que elas têm uma escolha entre 

esses pólos. Além disso, as crianças que têm maior habilidade nesse discernimento 

tendem a desenvolver maior autocontrole e autorregulação. Nesse processo, elas 

adquirem habilidades para perceber a existência das diferenças entre regras morais, 

normas sociais e escolhas pessoais.  

Isso explicaria termos encontrado uma resposta em comum das três 

Professoras entrevistadas, a respeito da consciência da criança que resiste em 

seguir ou quebra as regras estabelecidas em sala de aula e na escola. As três 
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profissionais relataram a percepção de que as crianças que agem 

indisciplinadamente, o fazem tendo conhecimento do que estão fazendo. Uma delas 

usou a expressão “intencional” para definir o caráter do comportamento, outra 

afirmou que essas crianças “ignoram as regras”, ou seja, as regras são do seu 

conhecimento, mas elas têm uma opção e escolhem ignorá-las e apresentam atos 

de indisciplina intencionalmente. De uma forma similar com o que encontramos na 

pesquisa, as autoras Sastre e Moreno (2002, p. 54) afirmam: 

 

 

Os alunos, inclusive os de menor idade, já têm uma importante experiência 
sobre as reações que seus atos desencadeiam nas pessoas. Desde os 
primeiros meses de vida, meninos e meninas sabem como chamar a 
atenção das pessoas adultas e aprendem rapidamente estratégias de 
comportamento que os levam a conseguir o que desejam. 

 

 

Dessa forma, concordamos que as crianças, por mais pequeninas que sejam, 

já têm noção de que suas ações incitam algo no outro e esse é um dos critérios que 

guiam suas ações em determinadas situações. Alguns casos típicos de indisciplina 

que observamos e estudamos refletem essa “escolha” por se identificarem com essa 

posição, com esse lugar que a escola ou a família proporciona a eles, outros pela 

necessidade de atenção e vínculo, e outros, pela necessidade de reconhecimento, 

de poder ou de obter ganhos, como tempo e materiais. Entretanto, todos 

demonstram, em comum, o conflito com a autoridade, com as regras, a carência de 

cooperação nas relações e de valores morais em sua convivência.  

Vamos expor alguns exemplos. Os casos dos meninos Hans, James e 

Dominique apontam para uma indisciplina caracterizada pela quebra de regras, tanto 

morais quanto convencionais, na busca pela atenção, pelo contato físico, pelo 
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vínculo. Na ação de não respeitar o próximo e ignorar as suas necessidades, eles 

conseguem atenção, conseguem um lugar de destaque em sala de aula e 

conseguem ser temidos. O vínculo com as suas identidades é negativo, mas já é um 

vínculo, uma conquista.  

Os casos de Hans e Dominique, principalmente, são caracterizados pela 

invasão da intimidade e da privacidade dos outros, eles extrapolam os limites no 

contato com os colegas e Professores, são invasivos e provocativos na busca pelo 

contato físico e pela atenção. Hans disputa a atenção e qualquer material escolar 

(brinquedos, borracha, livro da biblioteca) com todos os colegas, demonstrando 

claramente a característica egocêntrica da fase de seu desenvolvimento. Entretanto, 

nessa disputa, ele age contra as regras morais e, assim como Dominique, parece ter 

dificuldades de passar pela fase da heteronomia, desafia à autoridade e o respeito à 

ela e ao próximo e ambos revelam que não estão assimilando ou convivendo em um 

ambiente com valores importantes para a vida coletiva, como solidariedade, 

honestidade, respeito, e nem experienciando sentimentos, como remorso ou culpa. 

Segundo Araújo (2007, p. 26), os sentimentos, como remorso, culpa e vergonha são 

os chamados sentimentos morais, pois “aparecem (ou são sentidos) quando agimos 

e/ou pensamos contrariando os valores centrais de nossa identidade. Nesse sentido, 

eles atuam regulando nosso funcionamento psíquico”.  

Quando a criança convive com relações afetivas, baseadas na cooperação e 

em valores como a igualdade, honestidade, respeito, solidariedade, entre outros, ela 

experiencia em seu dia-a-dia a prática desses valores, que acabam se integrando à 

sua personalidade, fazendo parte dela. Dessa maneira, quando a criança erra, 

percebe seu erro ou sua falha contra algum desses valores, sentimentos como 

culpa, remorso, vergonha ou arrependimento irão acometê-la, mesmo aos 4 ou 5 
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anos de idade. Tognetta e Vinha (2008, p. 41) explicam que “são justamente os 

sentimentos decorrentes do rompimento de uma relação ocasionado pela agressão 

de uma criança ao seu amigo que poderão fazê-la tentar resolver as desavenças de 

outra forma”.  

Esses sentimentos são chamados de “reguladores morais”, pois eles vêm 

acompanhados da angústia de ter feito algo errado, de ter agido mal e implicam em 

uma consciência em relação às atitudes próprias e ao passado, pois o remorso, a 

culpa, a lamentação, a vergonha e o arrependimento são sentidos sobre 

acontecimentos e atitudes do passado. E essa consciência vem da convivência, do 

hábito, da experiência com valores morais. De La Taille (2002, p. 15) afirma que “os 

valores inevitavelmente colocam a oposição entre o bem e o mal, entre o desejável e 

o indesejável, entre o superior e o inferior”. Por isso, quando valores morais fazem 

parte da vida da criança e estão sendo integrados à sua personalidade, ao cometer 

um ato contra essa moral que está sendo construída, a criança será acometida por 

sentimentos de inferioridade, culpa, vergonha, entre outros. Assim, perceber esses 

sentimentos manifestados nas crianças dá-nos um bom indício de que suas atitudes 

estão sendo reguladas por valores e sentimentos morais e de que estão se 

desenvolvendo moralmente de maneira adequada ou esperada para a idade em que 

se encontram.  

Hans não demonstra tais emoções. Ele desperdiça materiais escolares e de 

higiene coletiva, estraga os trabalhinhos e a produção dos colegas, da mesma forma 

como Dominique o faz. Ambos perturbam os colegas, cutucando, desviando a 

atenção da Professora, clamando por atenção e prejudicando o momento de 

aprendizagem coletiva. Hans, Dominique e James, de tão invasivos, chegam a ser 

agressivos, pois batem e empurram os colegas e verbalizam palavras de baixo calão 
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com frequência, tanto para os pares quanto para a Professora. Agridem verbal e 

fisicamente, mostrando a falta de consideração e de empatia em relação ao outro, 

de respeito em relação ao adulto – característico dessa fase – e de 

comprometimento com o trabalho escolar e com os sentimentos das pessoas.  

Oswalt (2008, p. 1) afirma que entre os 2 e os 5 anos de idade as crianças começam 

a desenvolver atitudes e crenças moralmente embasadas e a demonstrar sentimento 

de culpa e de empatia quando quebram alguma regra. Essas características não 

foram identificadas nos comportamentos de James e de Hans.  

Dominique parece se importar quando é repreendido e, diferentemente de 

James e Hans, ele é afetuoso com a Professora e disputa seu amor e atenção com 

os colegas. Após algum conflito, Dominique, às vezes, verbaliza seu ressentimento e 

acata as palavras da Professora, mas se identifica na posição que parece a ele 

designada, a de “bagunceiro”, expressão que ele mesmo utiliza e que é o reflexo do 

discurso de alguma outra pessoa, ou seja, de algum adulto.  

Já James e Hans batem, empurram, falam “palavrões”, xingam os colegas e 

não demonstram arrependimento ou culpa, parecem, simplesmente, extravasar 

raiva, tristeza, descontentamento e carência de afetividade e de valores morais. 

Segundo Vinha (2009, p. 423), “a criança agressiva é frágil, insegura e vulnerável, 

possuindo um baixo nível de autoconfiança e de autoestima, e que defende-se 

agredindo violentamente, não conseguindo controlar-se (ou manifestar a raiva de 

outra forma)”.  

James, por exemplo, quando se sente frustrado, agride quem estiver em seu 

alcance, mesmo que a pessoa não esteja envolvida no conflito. No relato de sua 

Professora, Katerina, constam informações a respeito de seu ambiente familiar, que 

sugere pais autoritários, relações agressivas, instruções incoerentes ou ausência de 
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instruções e “valores tão divergentes”, nas palavras da Professora. Através da 

agressividade, da explosão de raiva e intolerância, James pode estar apontando que 

não está de acordo ou que está, de alguma forma, em sofrimento no ambiente em 

que vive. Sobre atitudes agressivas, como essas, Vinha (2009, p. 423) afirma: 

 

 

Apesar de algumas crianças apresentarem um traço de personalidade mais 
agressivo, essa característica pode ser acentuada ou minimizada 
dependendo das interações dela com o meio. Ressalta-se que o 
comportamento agressivo quando contínuo não é uma doença, mas um 
sintoma de que algo vai mal com a criança e com o ambiente em que está 
interagindo (família, escola, etc.). 

 

 

Vimos nos capítulos anteriores que ambientes autoritários e coercivos não 

contribuem para a internalização e conscientização da importância e das 

necessidades em seguir regras e valores morais, ao mesmo tempo em que 

influenciam o comportamento das crianças, pois elas refletem e reproduzem os 

exemplos de comportamentos e atitudes que experienciam. Pais ou professores que 

resolvem os conflitos com agressão tendem a estimular essa forma de reação e de 

resolução de problemas nas crianças, pois vimos que o seu primeiro modo de 

aprendizagem é por imitação. Nesse sentido, pensamos que, crianças que 

apanham, que convivem com castigos, punições severas, imposições incoerentes e 

duplas mensagens tendem a, no mínimo, reproduzir essas atitudes ou ser apáticas e 

isoladas. As atitudes agressivas das crianças podem ser reflexos de sua convivência 

em ambientes ou muito autoritários e agressivos ou em ambientes muito 

permissivos, que não repreendem essas atitudes nelas. A respeito disso, Vinha 

(2009, p. 40), com muita sabedoria, afirma que a “criança aprende o que vive e 

torna-se o que experimenta”, revelando, assim, o componente fundamental que são 
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o ambiente e as interações com ele na constituição da criança, na formação de sua 

personalidade e na construção do adulto que esse sujeito virá a ser.    

Outras manifestações de Hans e casos como os de Aimeé e Daniel 

expressam a tentativa de enganar o outro, ludibriar e, até mesmo, roubar. 

Quebrando regras convencionais, Hans fura a fila para registrar o livro na biblioteca, 

não aguenta esperar a sua vez, corre dentro da sala de aula e, muitas vezes, não 

presta atenção à Professora e desvia a atenção dos colegas também, o que, neste 

caso, acaba levando à ruptura de uma regra moral, quando não respeita o momento 

e o espaço do outro, prejudicando a aprendizagem dos colegas. Nos momentos em 

que se observaram certas atitudes, como Hans levar o livro da biblioteca sem 

registrá-lo, enganar a Professora para poder levar para casa um pedaço de borracha 

que não era sua, ou tirar dos colegas brinquedos que lhes pertenciam, com 

agressividade e impulsividade, percebemos a quebra de regras morais e o não 

comprometimento com valores importantes, como a honestidade, o respeito e a 

humildade. E De La Taille (2002, p. 16), citando Colby e Damon5 (1993, p. 151), 

explica que os valores são construídos e integrados à personalidade e que são mais 

centrais na personalidade de um sujeito conforme a carga afetiva que é vinculada a 

eles, ou seja, se a criança experiencia positivamente a convivência com valores 

necessários para uma vida estruturada, tanto individual quanto coletivamente em 

seu dia-a-dia, esses valores passam a fazer parte de sua personalidade e da 

constituição de sua identidade. 

O fato de a criança não demonstrar sentimentos como arrependimento, 

remorso ou vergonha quando comete um ato de indisciplina, de agressão ou de 

violência pode apontar para um indício de que ela não está convivendo e 

                                                 
5
 COLBY, Anne.; DAMON, William. The Uniting of self and morality in the development of extraordinary 

moral commitment. In: NOAM, Gil. G.; WREN, Thomas E. (Orgs.) The moral self.  Cambridge: The Mit Press, 

1993. p. 149-174. 
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assimilando a necessidade de respeitar o próximo, no caso das crianças 

observadas, o respeito ao adulto, à figura de autoridade. De La Taille (2002, p. 13 e 

18) faz uma correlação entre o sentimento de vergonha e o medo de decair perante 

os olhos da pessoa respeitada, que é o medo que permeia a relação de respeito 

entre os sujeitos. Para o autor, a vergonha é o sentimento inferiorizado de decair 

perante os olhos do outro, perante o juízo alheio, e, além disso, perante o próprio 

juízo. Por isso, é um sentimento da consciência moral. De La Taille (2002, p. 19) 

explica:  

 

 

[...] no caso da vergonha, o juízo negativo alheio é aceito como legítimo e, 
logo, corresponde ao autojuízo negativo. Na vergonha, portanto, o decair 
perante os olhos alheios deve corresponder a um decair perante os 
próprios olhos. 

 

 

Nesse sentido, entendemos que a criança que não apresente indícios de que 

suas ações estão sendo reguladas por esses sentimentos morais ou de que não 

esteja construindo valores morais em seu processo de constituição, revela que está 

com dificuldades de aceitar e passar pela heteronomia e de conviver em relações de 

respeito ao próximo. Sendo assim, revela que o seu processo de desenvolvimento 

moral pode estar sendo comprometido. 

Já o caso da menina Aimeé, em sua disfarçada tirania, aparenta que quer ser 

temida e impor o poder sobre os colegas, transgride regras morais através de atos 

de indisciplina, apesar de seguir as regras convencionais da escola e da sala de 

aula. Sua indisciplina, realmente, prejudica mais as suas relações sociais na escola, 

porque, às vezes, manifesta desdém, falta de empatia e de consideração com os 

colegas. No entanto, demonstra sinais de estar desenvolvendo sentimentos morais 
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como culpa ou remorso. Por exemplo, quando Aimeé cospe na mesa do colega ao 

lado, mas em seguida levanta-se para pegar o papel-toalha e dar para o menino 

limpar sua mesa, apresenta indícios de valores morais em constituição em sua 

consciência, apesar do ato de agressão, ousadia e imposição que acabara de 

cometer. Mostra que, na sua consciência, ela admite que cometera um ato errado e 

maldoso e, mesmo sem se desculpar, de alguma forma, remedia o mal que fez. 

Em contrapartida, vemos o caso de Daniel, que também quebra regras 

morais, mas não expressa estar desenvolvendo sentimentos que são reguladores 

morais do comportamento, como remorso, culpa e vergonha. Daniel transgride 

princípios universais, como honestidade, justiça e solidariedade em seus atos 

silenciosos de enganar uma colega, pegar para si um material escolar que não é seu 

e omitir o ato ou mentir. Vinha (2009, p. 566) ressalta que:  

 

 

[...] a criança mesmo antes de compreender o valor da verdade e a 
natureza da mentira, devido ao respeito unilateral e à moral heterônoma, 
aceita e reconhece a regra de “dizer a verdade”, aceitando ser punida se 
mentir. 

 

 

Reconhecemos que tentar enganar, ludibriar e mentir, em alguns casos, 

reconhecemos como características que podem ser observadas na criança que está 

na fase egocêntrica, pré-operatória, que estende os acontecimentos à fantasia, à 

imaginação, mas que, na verdade, estão revelando seus próprios desejos. Por 

exemplo, quando observamos Hans contar para sua Professora que nascera a sua 

irmã ou quando afirma para os colegas que “ele é o homem-aranha”, são 

expressões do desejo em forma de fantasia, ou o que Vinha (2009, p. 567) chama 

de “pseudomentira”. No entanto, nos casos em que a mentira tem como intenção 



 193 

obter algum ganho sobre outra pessoa, como levar para casa um objeto que não é 

seu; ou quando Hans pega o livro da Biblioteca sem registrá-lo e o coloca, rápida e 

silenciosamente, em sua mochila; ou quando Daniel esconde debaixo de sua 

camiseta a tesoura de um colega e responde que o objeto não está com ele, esses 

casos não correspondem apenas a um caráter fantasioso, comuns nessa faixa 

etária. Justamente, nessa faixa etária, mentir para um adulto é sério, mais sério do 

que mentir para outra criança. Mentir, roubar, furtar, ludibriar são consideradas faltas 

graves na fase da heteronomia, e não são consideradas as intenções, somente os 

atos, assim, quando a criança não teme cometer tais faltas, aponta para a não 

consideração da regra literal de não mentir, de não roubar, aponta para a não 

assimilação da necessidade do respeito, aponta para um desafio ao respeito 

unilateral heterônomo, necessário, nessa fase, para o desenvolvimento moral. 

No caso de Daniel, supomos que ele não conviva ou não experiencie valores 

morais em suas interações com o meio e este é, talvez, um dos motivos pelos quais 

ele não os pratica, ele não os representa em suas ações. Araújo (2002, p. 26) 

explica que, quando um valor como a honestidade não ocupa um lugar central na 

identidade da criança que está se formando, é vinculada a este valor pouca carga 

afetiva, por isso a criança não o pratica, não aplica em seus atos esse valor que 

possui pouco ou nenhum significado para ela. A partir de algumas idéias destacadas 

dos ensaios de Piaget, Araújo (2007, p. 21) discorre sobre afetividade e valores 

morais: 

 

 

[...] valores são construídos com base na projeção de sentimentos positivos 
que o sujeito tem sobre objetos e/ou pessoas e/ou relações e/ou sobre si 
mesmo. Com isso, entende-se que um sujeito pode projetar sentimentos 
positivos sobre: objetos (por exemplo, a escola); pessoas (por exemplo, um 
amigo ou o pai); relações (por exemplo, a forma carinhosa como um 
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homem trata uma mulher, ou um professor seus alunos); si mesmo (e aqui 
está a base da auto-estima). 

 

 

O que podemos concluir desta pequena análise que estamos fazendo sobre 

as relações entre indisciplina e desenvolvimento moral em crianças da Educação 

Infantil é que nossa investigação acaba nos levando para a consideração de um 

aspecto muito importante e que se encontra em meio a essas duas questões – a 

afetividade. Os casos típicos de indisciplina, que expusemos e interpretamos, 

expressam uma busca por atenção, pelo contato físico, uma necessidade de 

conquista de vínculo, de um lugar, nem que seja negativo e, o que esses 

apontamentos revelam é a carência afetiva em primeiro lugar. Assim, em nossas 

investigações, acabamos nos deparando com uma lacuna afetiva presente nos 

casos de indisciplina escolar, que influencia o desenvolvimento moral da criança. 

Portanto, a seguir, dedicamos um espaço para tratar desse aspecto fundamental na 

compreensão dos processos de construção do sujeito.  

 

6.1 AFETIVIDADE E MORALIDADE 

 

 Através dos resultados de nossa pesquisa, chegamos à concepção de que 

não podemos pensar as questões morais e compreender a indisciplina escolar sem 

considerar o aspecto afetivo, fortemente envolvido nelas. Sastre e Moreno (2002, p. 

24) afirmam que não podemos pensar separadamente o desenvolvimento cognitivo 

do afetivo, pois eles, “na realidade, constituem fenômenos tão intimamente 

entrelaçados que tentar estudar um sem o outro só nos leva a explicações parciais 

nas quais aparecem inexplicáveis lacunas”. Dessa maneira, percebemo-nos 
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incompletos ao estudar o desenvolvimento moral, tendo como base apenas os 

aspectos cognitivos, a inteligência, o pensamento, a razão.  

 A necessidade de avançar surgiu com a investigação empírica e a 

interpretação dos dados coletados, que nos mostraram a importância dos processos 

afetivos, da emoção, dos sentimentos na formação das representações e na 

construção dos valores e da moralidade na criança. De La Taille (2002, p. 14) 

corrobora esse dado quando afirma que, “pensamos que a dimensão afetiva, e sua 

articulação com a dimensão racional, representam uma questão central das 

explicações psicológicas da moralidade”.  

 A relação que se estabelece entre uma criança e um adulto, que é palco para 

o desenvolvimento moral, para o desenvolvimento cognitivo, para a construção da 

personalidade, enfim, para que a criança se torne um sujeito, é necessário ter afeto, 

é necessário ter cuidado, ter amor, ter preocupação, ter um olhar desejante. Sem 

afetividade nessa relação, não há sujeito. Por isso, acreditamos que a afetividade 

exerce um papel tão importante (senão, primordial) na constituição do sujeito e no 

desenvolvimento moral quanto a cognição.  

 Em pesquisas com a finalidade de compreender mais a fundo o papel da 

afetividade no desenvolvimento moral, Arantes (2003, p. 116) encontrou que, 

“enfrentamos os conflitos morais tal como vivemos no cotidiano: imbuídos de 

sentimentos, valores e interesses”. Emoções e pensamento são instâncias 

inseparáveis, pelo menos em nosso inconsciente, que não tem divisão. Os valores e 

significados atribuídos às experiências que vivemos no dia-a-dia, desde os primeiros 

meses de vida, formam as nossas representações e, esses valores e significados 

são, como afirmou Arantes, “imbuídos” de emoções, sentimentos, afeto.  
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 As autoras Sastre e Moreno (2003, p. 149) afirmam que “os trabalhos de 

pesquisa sobre resolução de conflitos e aprendizagem emocional mostram com 

clareza que a afetividade e a cognição estão mutuamente envolvidas”. Essas 

pesquisadoras fizeram parte da criação da Teoria dos Modelos Organizadores do 

Pensamento, que se propõe a compreender o sujeito em sua complexidade global, 

não enfocando apenas os aspectos cognitivos na constituição do sujeito, mas 

também os aspectos afetivos, sociais, históricos e culturais. Segundo essas autoras 

(2002, p 27), “a separação entre cognição e afetividade, sustentada pelos antigos 

pensadores e enraizada no saber popular, fica totalmente obsoleta”, e fazem um 

avanço significativo às ideias estruturalistas de Piaget, principalmente, em relação às 

questões da moralidade humana.  

 Arantes (2003, p. 118) explica que a Teoria dos Modelos Organizadores do 

Pensamento é uma teoria sobre o funcionamento psíquico, entendida como “a 

organização das representações que o sujeito realiza em determinada situação”, 

sendo que, não são apenas os processos estruturais da cognição que articulam o 

significado das experiências que o sujeito vive, mas também, as emoções, os 

sentimentos e os interesses implicam nas representações dessas experiências. 

Assim, segundo essa teoria, seriam os sentimentos que, primeiramente, atribuem 

significado, organizam as representações e o que vai ser absorvido da experiência, e 

então, organiza-se o pensamento, o raciocínio. Arantes (2003, p. 120) ainda sugere 

que: 

 

 

[...] vemos na teoria dos Modelos Organizadores um caminho para se 
entender as relações entre os aspectos cognitivos e afetivos presentes no 
raciocínio humano, abrindo possibilidades para um entendimento mais 
coerente sobre o papel da dimensão afetiva na resolução de conflitos 
morais.  
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Essa relação entre aspectos cognitivos e afetivos, embora não priorizada nos 

estudos de Piaget, está presente em um de seus textos que não teve muita 

repercussão, extraído de um curso ministrado por ele, na Universidade de Sorbonne, 

em 1954, intitulado “As relações entre a afetividade e a inteligência no 

desenvolvimento mental da infância” (PIAGET, 1954), no qual ele sinaliza que a 

afetividade e a cognição são aspectos indissociáveis no psiquismo humano. No 

entanto, propõe que a afetividade é que se modifica em função do desenvolvimento 

cognitivo. (SASTRE; MORENO, 2002; DE LA TAILLE, 2002; SOUZA, 2003). Sobre a 

relevância desse texto de Piaget, as autoras Sastre e Moreno (2002, p. 29) 

comentam: 

 

 

Apesar de este autor ter dedicado a maior parte de sua obra ao estudo do 
desenvolvimento cognitivo, já que estava interessado nas formas de 
adaptação dos organismos a seu meio, nem por isso deixou de se 
interessar pelo papel que a afetividade desempenhava em tal adaptação. 
Este não foi, contudo, um de seus principais temas de investigação. 

 

 

Pressupondo que não se pode separar afetividade da inteligência na 

compreensão do comportamento humano, Piaget, nesse texto traz a ideia de que a 

afetividade seria um aspecto motivacional no desenvolvimento do sujeito, é uma 

energia que o impulsiona a construir sua personalidade. Souza (2003, p. 57) explica 

que, para Piaget: 
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A afetividade interfere constantemente no funcionamento da inteligência, 
estimulando-o ou perturbando-o, acelerando-o ou retardando-o; [...] e que 
não modifica as estruturas da inteligência, sendo somente o elemento 
energético das condutas. 

 
 

 

Como elemento energético, Piaget também atribui à afetividade, segundo a 

autora acima, a tendência e a vontade. No entanto, neste aspecto, questionamos 

essa ideia sintética de afetividade descrita por Piaget, considerando-a apenas como 

um caráter motivacional, energético das condutas e não determinante, ao mesmo 

tempo em que a inteligência é que seria o fator estrutural necessário para os 

sentimentos, emoções e valores. Indagamos-nos se essa seria a única forma de 

interpretação sobre a influência da afetividade no desenvolvimento do sujeito. 

Em outra obra, Piaget (1971) dedica poucas palavras ao aspecto afetivo como 

sendo um influente na formação das representações na criança. Nessa obra, Piaget 

concebe que a afetividade apenas exerce influência, através do desejo, do interesse, 

mas que a significação de uma determinada experiência que ficará representada só 

se dá pelo aspecto cognitivo (p. 32).  

Contudo, compreendemos que ambos os esquemas que determinam o que 

ficará como representação no inconsciente de uma criança são influenciados pelo 

aspecto afetivo, tanto o interesse, o desejo, quanto a significação atribuída à 

determinada experiência ou sentimento, que também exprime o aspecto afetivo. A 

nosso ver, não basta pensar a questão moral de uma forma racionalista e normativa, 

pois o desenvolvimento moral acontece em um contexto de relações interpessoais, 

que não são apenas intermediadas por regras, mas também por afeto, 

identificações, valores, afinidades e desejos. Na compreensão de um fenômeno, 

como a indisciplina e sua relação com a moralidade, precisamos entender que o 

sujeito precisa ser considerado como global, “inteiro”, em toda a sua complexidade, 
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ou seja, precisamos considerar aspectos sociais, emocionais, intelectuais, físicos, 

culturais e morais de seu desenvolvimento. 

Nas relações interindividuais que o sujeito vivencia desde pequeno, desde a 

relação mamãe e bebê, se desenvolvem seus processos cognitivos, emocionais, 

sociais, morais, se constitui sua personalidade, suas representações, defesas, 

medos, se formam suas projeções, identificações, enfim, se dá seu processo 

maturacional. E para que isso ocorra, tais relações precisam ser afetuosas, precisa 

haver desejo, precisa haver cuidado. Nesse sentido, Puig (2007, p. 88) destaca que: 

 

 

Quando se consegue uma relação de acolhida e reconhecimento, são 
lançadas as bases para a entrada no mundo social. A socialização 
depende de alguém que esteja disposto a acolher e reconhecer, que esteja 
disposto a vincular-se afetivamente. 

 

 

Acreditamos que, uma relação de acolhida, de disposição para acolher, para 

reconhecer e para vincular afetivamente não abre apenas as portas para a 

socialização, mas para o desenvolvimento moral, emocional e cognitivo, enfim, para 

a estruturação de uma personalidade, para sujeitar aquela criança. Puig (2007, p. 

86), quando discorre sobre as relações interpessoais, tanto sociais quanto 

educativas, ressalta que “o espaço das relações interpessoais tem um efeito 

insubstituível na formação da moralidade” e um dos elementos primordiais nessas 

relações deve ser a geração de “qualidades morais de responsabilidade e respeito”. 

Assim, relações de qualidade, ou melhor, relações afetivas de qualidade entre 

adultos e crianças tendem a criar uma atmosfera de respeito, de responsabilidade, 

de consideração e de empatia, independentemente das faixas etárias envolvidas. 
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Vimos em nosso estudo empírico que, as atitudes, os comportamentos e as 

reações classificadas como indisciplina na Educação Infantil, além de apresentarem 

relação com o desenvolvimento moral, são determinadas também pelas emoções, 

seja raiva, tristeza, carência, revolta, solidão ou alegria. Pudemos perceber que, 

junto da questão moral que envolve os atos de indisciplina, como a dificuldade de 

adaptação às regras, o desafio à heteronomia e à autoridade do adulto e a carência 

de valores morais, encontram-se os aspectos afetivos, como a carência de relações 

interindividuais cooperativas e afetivas, a necessidade de atenção, vínculo e contato 

físico e a falta de experiência com sentimentos como culpa, remorso, 

arrependimento e vergonha.  

Assim, sugerimos que afeto e cognição são inseparáveis na compreensão do 

desenvolvimento moral e do fenômeno da indisciplina escolar, da mesma forma que, 

para compreender a importância dos valores morais, precisamos adentrar no campo 

da afetividade, pois segundo Araújo (2007, p. 20), “valores são resultados de 

projeções afetivas feitas nas interações com o mundo”. É nas relações 

interindividuais que a criança vivencia com a família, adultos, professores e 

semelhantes que ela experimenta, pratica e constrói os valores com os quais se 

identifica.  

Dessa forma, considerar os aspectos afetivos na Educação Infantil é tão 

importante quanto considerar os aspectos intelectuais, pois nas salas de aula estão 

em formação não somente “alunos”, mas personalidades, sujeitos, cidadãos. 

Exercitar o diálogo, a conversa e a expressão sobre sentimentos, emoções e 

interesses torna-se um caminho alternativo e pró-ativo no auxílio da formação e do 

desenvolvimento infantil como um todo. As autoras Sastre e Moreno (2003, p. 144) 

enfatizam a importância dessa prática nas salas de aula, afirmando que: 
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[...] fazer com que meninas e meninos aprendam a distinguir as diferentes 
emoções e os diferentes estados de ânimo que experimentam e que sejam 
capazes de identificá-los e reconhecê-los em si mesmos e nas outras 
pessoas. Sentimentos como alegria, tristeza, medo, afeto, simpatia, raiva, 
etc. podem ser identificados desde muito cedo, podendo também ser 
reconhecidas as causas que os provocaram. 

 

 

Estimular a reflexão sobre as próprias atitudes e os sentimentos é um 

exercício relevante na construção dos valores morais e dos sentimentos 

reguladores, pois incita na criança o pensar a respeito do que viu ou cometeu, além 

de oportunizar espaço para a discussão, para a criatividade e para a independência.   

A prática e a transmissão de valores morais, a nomeação e identificação de 

emoções e atitudes no ambiente escolar devem ser refletidas e aplicadas em sala de 

aula, promovendo o autoconhecimento nas crianças, a autorregulação e, 

futuramente, a autonomia.  

No item a seguir, destacamos algumas passagens que consideramos 

significativas para o entendimento e a visualização do processo do desenvolvimento 

moral nas crianças que observamos e, especificamente, em algumas delas, o 

processo em direção à construção da autonomia moral. 

 

6.2 RUMO À AUTONOMIA 

 

Nas observações que fizemos durante nosso trabalho de campo, não 

pudemos deixar de perceber, também, situações que mostram indícios de um 

processo de desenvolvimento moral em andamento e bem sucedido. Observamos, 

nas mesmas salas de aula em que estávamos com a atenção focada nas situações 
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de indisciplina escolar, atitudes de algumas crianças que, em um momento ou outro, 

relacionavam-se com as crianças às quais estávamos atentos e demonstravam o 

processo de construção de suas consciências morais. Para que possamos 

exemplificar sem nos estender, destacamos, apenas, algumas situações em que 

pudemos perceber a evolução do pensamento moral nessas crianças, todas da 

mesma faixa etária, para que possamos visualizar a construção da autonomia no 

desenvolvimento da moralidade.  

Em uma tarde, na sala de aula da Professora Dora, observamos Léa, uma 

aluna de 5 anos e 2 meses, quieta, sentadinha em sua carteira, pensativa. Logo 

chega a hora do recreio e Léa continua do mesmo jeito, pensativa, ou até mesmo, 

angustiada. A Professora vai até ela, quando os colegas que estavam ao lado já 

haviam saído, e começa a conversar com ela, afirmando que viu que Léa estava 

pensando em alguma coisa e pergunta-lhe se poderia ajudá-la. Léa começa, então, 

a expor o seu dilema para a Professora. Ela conta que sua mãe, na noite anterior, 

havia pedido que não brincasse mais com Christine, uma colega a quem a mãe 

considerava muito bagunceira, e queria que Léa não ficasse mais tão perto dela 

para não ser bagunceira também e não fazer bagunça junto com Christine. Léa 

compreendeu o pedido da mãe e o acatou, no entanto, sua preocupação era: “Como 

eu vou fazer isso sem que ela perceba?” Léa estava preocupada em não chatear a 

colega com o seu afastamento ou o motivo dele. Mostrou, claramente, seu 

pensamento sob a perspectiva do outro, pois estava preocupada com o que a colega 

iria pensar, iria sentir, se iria ficar triste.  

A Professora ouve Léa, pensa um pouco e responde-lhe que ela não precisa 

ficar sem falar com Christine ou nunca mais brincar com ela; apenas, talvez, não 

brincar o tempo todo, ficar mais com as outras colegas, brincar com coleguinhas 
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com quem ela geralmente não brincava e se Christine a questionasse, ela poderia 

dizer que naquele momento preferiria brincar de outra coisa. Ou então, fazer outra 

atividade, para não deixar Christine chateada ou a pensar que está sendo rejeitada – 

exatamente o que Léa não queria.  

Observamos nessa situação um dilema moral para Léa, bem como a 

evolução de seu pensamento em relação ao outro, os indícios da descentração de 

seu pensamento egocêntrico, os indícios do progresso em seu desenvolvimento 

moral, enfim, os indícios da construção de uma personalidade autônoma, ao início 

dos 5 anos de idade. Essa situação não significa que Léa seja uma “menina 

prodígio”, que tenha uma inteligência acima da esperada para sua idade ou que 

esteja tendo um desenvolvimento precoce, mas sim, que a consciência moral não 

surge repentinamente e nem vem pronta, herdada, que se trata de um processo 

gradativo e que os sinais de que este desenvolvimento está acontecendo e de 

maneira satisfatória podem ser observados bem antes dos 7 anos de idade. Além 

disso, essa situação nos mostra que o desenvolvimento moral pode, realmente, ser 

estimulado pelo meio em que a criança vive para tentar uma garantia de que esta 

construirá, com o tempo e a qualidade de suas relações sociais e afetivas, sua 

consciência moral e autônoma.  

Léa, naquele momento, mostra que se encontra, na verdade, na fase 

esperada para sua faixa etária, está na fase heterônoma do desenvolvimento moral 

– acata o pedido da mãe – no entanto, revela estar entrando em outro nível de 

pensamento. Em outras palavras, Léa segue a regra sagrada vinda do adulto, mas 

mesmo assim, começa a desenvolver capacidades para pensar além dessa regra, 

para questioná-la, para pensar no que o outro irá pensar. Aos 5 anos de idade, Léa 

dá sinais de que está desenvolvendo a autonomia. 
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O respeito à regra é construído nas interações da criança com o meio social e 

a partir de dois tipos de relação, de coação e de cooperação, que vimos 

anteriormente, e que são permeados por dois tipos principais de sentimentos, o 

amor e o medo. Na fase heterônoma, a criança respeita a autoridade do adulto por 

amor a ele ou por medo de ser punida caso não o respeite. No entanto, Araújo 

(1999, p. 34) explica que, na relação de respeito unilateral, o sentimento que 

prevalece é o medo; a criança respeita o adulto porque tem medo de ser punida.  

Porém, para haver qualquer tipo de respeito, deve haver um mínimo de 

afetividade na relação, ou a criança, sempre heterônoma, só agirá por uma relação 

coercitiva, na qual oferece obediência ao adulto sob coação e pelo sentimento do 

medo. Este é o primeiro tipo de relação que origina o sentimento do dever e da 

obrigação, não só através do medo da punição, mas primeiramente, através da 

afeição pelo adulto admirado e detentor de autoridade e respeito. Sobre isso, Piaget 

(2000, p. 66) observa que “o medo por si só não coage, mas propicia uma 

obediência toda exterior”, uma obediência que tem como único propósito fugir do 

castigo e da punição.  

São a afetividade, a admiração e o amor ao adulto respeitado junto à 

experiência da criança em relações de cooperação que fornecem a ela o ambiente 

próprio para o desenvolvimento do respeito mútuo e da autonomia, em que, o que 

prevalece é o sentimento de amor. Segundo Piaget (2000, p. 67), é esse temor, de 

decair aos olhos do outro, que substitui a heteronomia, característica do respeito 

unilateral, pela autonomia, característica das relações de respeito mútuo entre os 

indivíduos. 

Outra nota de campo, interessante de ser descrita e refletida, refere-se à 

observação de um episódio ocorrido na sala de aula da Professora Anna. Nele, 
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pudemos perceber a construção de relações baseadas no respeito mútuo, na 

igualdade e na conscientização da regra moral. Esta situação ocorreu quando 

estávamos observando a menina Aimeé em um momento de brincadeira com duas 

coleguinhas. Elas estavam brincando com bonequinhas que imitavam as “princesas”, 

uma boneca era Cinderella, outra era Branca de Neve, outra, a Bela – de A Bela e a 

Fera – outra, a Bela Adormecida, outra, Yasmin, entre outras “princesas” 

personagens de contos de fadas. Em pouco tempo, uma das colegas que brincava 

com Aimeé veio até a Professora e reclamou que Aimeé só queria brincar de ser a 

boneca Bela Adormecida e não deixava as outras coleguinhas brincarem de ser a 

princesa Bela Adormecida também.  

A Professora Anna, então, chama as três alunas, entre elas, Aimeé, e afirma: 

“Ok, entendi o que está acontecendo. Vocês três querem brincar com a princesa 

Bela Adormecida, mas acontece que só temos uma princesa de cada conto, assim, 

só temos uma Bela Adormecida, não é mesmo?” As meninas respondem 

gesticulando positivamente com a cabeça e a Professora pergunta: “Então o que 

devemos fazer?”  

As três colegas baixam a cabeça, olham para a boneca, olham para Aimeé, 

parecem estar pensando... Quando uma delas, Gabrielle, de 5 anos e 3 meses, 

responde: “Já sei! Que tal se cada uma de nós brincar um pouco com a Bela 

Adormecida, uma de cada vez, assim, todas podem brincar com ela!” A Professora 

responde: “Humm... esta me parece uma boa idéia, o que vocês acham?” A outra 

colega concorda, rapidamente, sorrindo para a Professora e para Gabrielle, que se 

mostra contente por ter dado essa idéia, no entanto, Aimeé faz uma expressão facial 

de emburrada e diz: “Ah, assim eu não quero!” E sai, dirigindo-se para outra mesa, à 
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procura de outro brinquedo para brincar. Gabrielle e a outra colega continuam, 

então, a brincar com as princesas.  

Essa situação que observamos aponta para as formas positiva e coletiva com 

que a menina Gabrielle está aprendendo e consegue resolver conflitos, ao mesmo 

tempo que nos mostra como Aimeé tem algumas dificuldades ainda neste aspecto. 

Aimeé aparenta não conseguir pensar além de seus desejos e suas vontades; 

naquele momento, não consegue descentrar do pensamento sob a perspectiva 

própria. Em contrapartida, sua colega Gabrielle, menos de 4 meses mais velha que 

Aimeé, demonstra, com sua atitude, a evolução do pensamento egocêntrico, ao 

sugerir uma solução para o problema das três alunas, propondo a satisfação de 

todas e a igualdade para as três que queriam brincar com a mesma boneca.  

Nesse momento, Gabrielle demonstrou sinais de que está desenvolvendo o 

senso de coletividade, de comunidade, e sua atitude sugere que está convivendo em 

relações de cooperação que, provavelmente, lhe oportunizam pensar, dar sugestões 

e ser criativa. Está conseguindo, sozinha, criar regras a partir de fundamentos 

morais, como o respeito ao próximo, a igualdade e a reciprocidade. Aimeé, naquele 

momento que observamos, preferiu sair e brincar sozinha, demonstrando que seu 

pensamento ainda é egocêntrico, pois ainda não visualiza o coletivo, o ponto de 

vista do outro e, ali na sala de aula, acaba comprometendo a qualidade de suas 

relações sociais, das relações com seus pares. 

Seguindo os pressupostos de Piaget (2000, p. 64), podemos compreender 

que a criança que não constitui sua personalidade moral, que ignora o seguimento 

da regra e centra as relações sociais em si mesma, pode apresentar problemas de 

indisciplina e prejuízos relacionais por toda a sua vida. Em contrapartida, a 
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descentração do indivíduo e a internalização e consciência de regra e do respeito ao 

próximo levam à autonomia e à autodisciplina.  

É no contexto das relações de cooperação e de afetividade no ambiente em 

que a criança convive socialmente, que ocorre o desenvolvimento da autonomia 

(fase do desenvolvimento moral em que a criança se torna consciente da 

necessidade e dos motivos das regras) e, a fim da convivência em coletividade, 

passa a funcionar pela moral da cooperação, é capaz de criar regras e de resolver 

conflitos com base no senso de comunidade e no respeito mútuo. Segundo Piaget 

(1999a, p. 30): 

 

 
[...] é certo que a disciplina e o sentimento de responsabilidade podem se 
desenvolver sem nenhuma punição expiatória. [...] as relações de 
cooperação bastam para provocar nas crianças um tal respeito à regra que 
a simples censura e um sentimento de isolamento moral, resultantes do ato 
cometido, conduzem o faltoso à disciplina comum. 

 

 

Nesse sentido, pela perspectiva moral, podemos compreender as relações de 

respeito nos indivíduos e a questão da indisciplina escolar. O que encontramos na 

vasta bibliografia de Piaget é o quanto se faz relevante na constituição da 

personalidade da criança a promoção da autodisciplina e da moralidade autônoma. 

Segundo Piaget (2000, p. 69): 

 

 

O alcance educativo do respeito mútuo e dos métodos baseados na 
organização social espontânea das crianças entre si é precisamente o de 
possibilitar-lhes que elaborem uma disciplina, cuja necessidade é 
descoberta na própria ação, ao invés de ser recebida inteiramente pronta 
antes que possa ser compreendida. 
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Os métodos a que Piaget se refere baseiam-se em reciprocidade e relações 

cooperativas, exercitadas na criança com seus semelhantes e com adultos 

preocupados com a educação ativamente moral. É através dessas relações que a 

criança vai-se conscientizando da importância das regras morais e construindo a sua 

disciplina autônoma. Colaborar com o desenvolvimento da moralidade é oferecer à 

criança um ambiente livre para que se desenvolva com espontaneidade e 

criatividade, com a prática dos valores e regras morais, sem restrições arbitrárias e 

em relações de cooperação e de afetividade entre os indivíduos e de reciprocidade 

entre adultos e crianças, para que possa construir sua própria disciplina, seu 

autogoverno e sua autonomia.  

Com a exploração, nesta seção, do processo de construção da autonomia 

moral, encerramos este capítulo, no qual argumentamos que visualizar tanto a 

indisciplina escolar quanto o desenvolvimento moral nas crianças na última etapa da 

Educação Infantil não só é provável, como também é possível. E desde que se 

tenham conhecimento e desprendimento de concepções tradicionalistas ou 

racionalistas demais, as tarefas de pesquisar e identificar a indisciplina escolar 

desde cedo e perceber suas relações com o desenvolvimento moral da criança não 

são tão árduas e complexas, mas instigantes e, aparentemente, infinitas.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após muitas leituras, dúvidas, suposições e análises, chegamos ao final deste 

percurso de pesquisa, trilhado com o auxílio e o apoio de pessoas muito especiais e 

impulsionado pela busca de compreensão, pelo anseio por respostas e pelo fascínio 

que o universo infantil desperta. Gostaríamos de destacar que o estudo sobre 

indisciplina e desenvolvimento moral na Educação Infantil não acaba aqui, pois 

pesquisamos um fenômeno contextual, relacional, que sempre estará sofrendo 

interferências e terá relação com fatores externos e internos, subjetivos e sociais, 

históricos e culturais. E decorrente do fato de a pesquisa sobre indisciplina no 

ambiente próprio da Educação Infantil ser incipiente, principalmente, na literatura 

nacional, nosso caminho é, também, abrir portas para a investigação da indisciplina 

no contexto pré-escolar e do desenvolvimento infantil.  

Ao longo desta trajetória, fomos instigados a conferir se podemos encontrar 

atos de indisciplina nesse elementar nível de ensino, mais precisamente, entre 

alunos de último ano da Educação Infantil, os quais tivemos a oportunidade de 

observar. Nela, pudemos aprender, questionar e discernir que atos de indisciplina 

escolar podem estar presentes inclusive nesse nível educacional. Elaboramos, 

também, uma concepção mais clara a respeito da indisciplina escolar, em diálogo 

com as Professoras de Educação Infantil, que entrevistamos e observamos em ação 

– cujas visões conceituais nos pareceram coerentes. Esse diálogo e compreensão 

contribuíram para que não houvesse confusão de entendimentos conceituais e 
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interpretações acerca do fenômeno que, em nossas observações em campo, ocorria 

em ambientes não autoritários, com regras coerentes embora nem sempre muito 

bem explicadas ou elaboradas, mas estavam baseadas em princípios morais como 

justiça, honestidade e igualdade. 

As três Professoras que participaram de nossa pesquisa consideravam, por 

indisciplina, atitudes que quebravam as regras estabelecidas em sala de aula, que 

visavam o bem-estar coletivo e a aprendizagem. As regras, nas salas de aula onde 

realizamos nossas observações, eram regras necessárias e importantes para a 

segurança, para a aprendizagem coletiva e para a boa convivência entre os alunos e 

entre alunos e professores. Tognetta e Vinha (2008, p. 37) enfatizam “a necessidade 

de refletir continuamente sobre os princípios que subjazem às normas, pois muitas 

vezes serão identificadas regras válidas e outras que visam apenas o controle e a 

submissão”. 

Nesse sentido, não foi observada a imposição ou a cobrança de regras 

arbitrárias, como “não poder ir ao banheiro” ou “não tomar água” ou “não entrar na 

sala de aula usando boné” (ou alguma peça diferente de vestuário). Algumas regras 

são clássicas, como “prestar atenção quando a Professora ou outro colega está 

falando”, “manter a sala de aula e os materiais próprios organizados”, “não correr 

dentro da sala de aula”. Outras regras são negociáveis, como “avisar a Professora 

sempre que for sair da sala de aula para ir ao banheiro”, por exemplo, “comer o 

lanche sentadinho” etc.; são regras coerentes e que não dão abertura para atos de 

indisciplina que venham questionar a veracidade, a necessidade e a moralidade 

existentes por trás dessas simples regras. Em importante contribuição para o 

entendimento de regras necessárias e embasadas moralmente e para o 
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discernimento do que podemos identificar como indisciplina, as autoras citadas 

acima afirmam: 

 

 
O fato é que, quanto mais regras, menos as pessoas as cumprem. Por 
essa razão, antes de decidir quais as regras de uma escola é necessário 
refletir quais os princípios norteadores que serão “o espírito” dessas regras. 
É como se a escola informasse a todos: “esses são os nossos valores 
básicos e inegociáveis”. Esses princípios gerais, como a justiça, o respeito 
(a si mesmo, ao outro e ao patrimônio), a igualdade e a dignidade, servirão 
de parâmetro para a elaboração das regras (TOGNETTA; VINHA, 2008, p. 
35). 

 

 

Dessa forma, um ambiente que mantenha claro os valores morais que regem 

as regras e as condutas, dificilmente será acometido por atos de indisciplina que 

protestem contra a necessidade de reformular os contratos ou imposições que forem 

arbitrárias e imorais. Com esta pesquisa, aprendemos a compreender os diferentes 

tipos de indisciplina dentro do contexto moral onde elas se apresentam, para definir 

se podemos chamar um ato de indisciplinar ou não.   

Outro aspecto muito significativo para nós foi constatar que o 

desenvolvimento moral pode ser percebido e visualizado, através da observação das 

relações que a criança experimenta, no ambiente escolar. Descobrimos que é 

possível identificar a fase do desenvolvimento da moralidade na qual as crianças se 

encontram, o que nos permitiu compreender as questões morais e o processo de 

desenvolvimento de cada criança, que estão envolvidas nas situações de indisciplina 

escolar. Assim, as relações entre indisciplina e desenvolvimento moral na etapa da 

Educação Infantil envolvem: dificuldade em aceitar e seguir regras; respeitar o outro, 

bem como, figuras de autoridade (respeito esse que se aprende nessa fase de 

desenvolvimento em que se encontram); a busca e a necessidade de atenção e de 

vínculos afetivos e a ausência de demonstração de sentimentos reguladores morais, 
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como arrependimento, vergonha e culpa. Essas relações podem sugerir uma 

carência de cooperação e afeição mútua nas relações que a criança experimenta, 

bem como, a pouca convivência com valores morais.  

Nesse sentido, viemos compreender que a convivência ou a não convivência 

da criança em ambientes que transmitam valores morais e proporcionem relações 

afetivas e de empatia podem sinalizar a relação entre algumas situações de 

indisciplina e o desenvolvimento moral. Encontramos alguns aspectos referentes ao 

desenvolvimento moral envolvidos nos atos de indisciplina escolar, como a 

resistência à aceitação da autoridade (na fase de desenvolvimento que, 

supostamente, deveria ser heterônoma em algumas crianças), a resistência em 

seguir regras elaboradas para a convivência e a aprendizagem coletiva e a 

dificuldade em se adaptar com a ideia de ter que conviver com essas regras. Além 

disso, foi observado, em raras situações, a demonstração de sentimentos como 

arrependimento, remorso ou culpa por algum ato indisciplinado cometido, o que 

revela que as crianças que manifestaram indisciplina não apresentaram ter 

sentimentos reguladores morais, o que implica na possibilidade da repetição do ato. 

Outro aspecto que pudemos observar refere-se ao pensamento ainda muito 

egocêntrico de algumas crianças, o que pode indicar as suas poucas experiências 

em ambientes nos quais as relações sociais são permeadas por valores morais, por 

afeto, carinho, empatia, consideração e pela importância de respeitar o próximo e 

pensar sob a perspectiva alheia. 

A partir da compreensão acima, afirmamos, nesta pesquisa, a importância 

que os aspectos afetivos exercem no desenvolvimento moral e nas manifestações 

de indisciplina. Acreditamos que a afetividade represente muito mais de que 

simplesmente um caráter motivacional, de energia para que aconteçam os 
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processos cognitivos. Estamos de acordo com Arantes (2003, p. 123) quando afirma 

que os aspectos afetivos exercem, na verdade, o papel organizador do 

funcionamento psíquico. São os aspectos afetivos que atribuem significados, que 

constroem valores, que determinam o que irá formar uma representação ou não para 

o sujeito. Assim, vimos que, pensar a construção da moralidade na criança sem 

considerar o forte aspecto afetivo envolvido nesse processo acaba sendo 

inconsistente.  

Além disso, tivemos a oportunidade de conferir que o desenvolvimento moral 

é um processo gradativo que pode ser estimulado pelo meio em que a criança vive, 

assim como o é o desenvolvimento cognitivo. E o estímulo para auxiliar a criança a 

se desenvolver de maneira satisfatória e adequada (para sua faixa etária) é 

oportunizar a prática de valores morais, de relações de reciprocidade e cooperação, 

o exercício de expressar e nomear os sentimentos experenciados e a percepção do 

outro. Nessa linha, Puig (2007, p. 110) afirma que: 

 

 

Ter valores significa possuir um conjunto de hábitos de reflexão. Significa 
estar disposto a repetir comportamentos desejáveis, algo próximo das 
virtudes, mas, além disso, comportamentos desejáveis que assumimos não 
apenas por tê-los aprendido, o que seria apenas um hábito mecânico, mas 
porque temos a convicção que devemos manifestá-los. 

  

 

Praticar na Educação Infantil esses “hábitos de reflexão” é exercitar e oferecer 

às crianças a experiência de conviver com valores morais importantes para a 

coletividade e para a sustentação das regras e de pensar sobre os atos cometidos, 

sobre os sentimentos acometidos, nomear esses sentimentos, promovendo, assim, o 

desenvolvimento moral, o senso de comunidade e a aprendizagem da resolução de 
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conflitos. E o que se faz relevante, diante disso, é reconhecer a importância do 

ambiente socializador que é a escola na construção da personalidade e da 

moralidade no sujeito. Em um texto escrito sobre educação moral, Piaget (1999a, p. 

3) observa que é através do estabelecimento de relações sociais que ocorrem os 

processos construtivos da criança e que é a partir da convivência social que esta 

desenvolve sua consciência moral e ainda destaca: “Não há, portanto, moral sem a 

sua educação moral, 'educação' no sentido amplo do termo, que se sobrepõe à 

constituição inata do indivíduo”. 

Dessa forma, percebemos a influência do ambiente e das relações do adulto 

com a criança na construção de sua moralidade e de seu desenvolvimento psíquico. 

Podemos perceber que é por meio do contexto de relações afetivas que podemos 

contribuir para o desenvolvimento da autonomia na criança, estimulando a 

reciprocidade, a consciência de regras e a convivência social estabelecida com base 

no respeito mútuo, no afeto e na empatia. Tognetta e Vinha (2008, p. 39) alertam 

que devemos educar as crianças para que as regras sejam compreendidas e não, 

simplesmente, obedecidas, para não calhar em uma educação para a heteronomia.  

Pensar uma educação moral, na Educação Infantil, para oportunizar a 

formação de alunos autônomos e independentes no presente e no futuro, pode ser 

uma via na promoção do desenvolvimento moral, bem como, uma maneira de 

compreender a questão da indisciplina escolar. Com a conclusão da presente 

pesquisa, esperamos ter respondido a algumas questões, compreendido outras, 

mas, mais do que isso, esperamos ter suscitado a necessidade de reflexão, de 

questionamentos e de novos rumos a serem pensados em relação à compreensão 

da problemática da indisciplina escolar e da promoção de uma convivência ética, 

igualitária e afetuosa entre os indivíduos. Acreditamos que a reflexão abre as portas 
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para o pensamento, para o movimento, para o questionamento. Refletir pode incitar 

mudanças, criação e aprendizagem. 
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APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 

Eu, _____________________________________________________, RG 

___________________, declaro, na condição de entrevistado, que fui devidamente 

esclarecido da pesquisa intitulada: INDISCIPLINA E DESENVOLVIMENTO MORAL 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL, desenvolvida por MARIANA RIBEIRO FRANZOLOSO, 

aluna do Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Educação da Universidade 

Tuiuti do Paraná. Estou ciente que a entrevista será gravada e os dados fornecidos 

poderão ser posteriormente analisados e integrados ao texto da pesquisa em 

andamento. 

Ao participar desta pesquisa não terei nenhum tipo de despesa, bem como 

nada será pago por minha participação e o pesquisador se compromete em manter 

sigilo com relação ao meu nome e ao meu local de trabalho para evitar qualquer 

constrangimento pessoal e profissional. 

DECLARO, outrossim, que após convenientemente esclarecido pelo 

pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto voluntariamente em 

participar desta pesquisa ciente que os dados obtidos serão divulgados no meio 

acadêmico. 

 

 

___________________________________ 

   Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

__________________________________ 

          Assinatura do Pesquisador 

 

Curitiba, 2010. 
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APÊNDICE 2 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

1) Como você trabalha a disciplina em sala de aula? 

2) Que tipo de regras você contrata no trabalho com os alunos? 

3) Como as crianças reagem/lidam com essas regras? 

4) O que você considera como indisciplina escolar? 

5) Como é a relação dos alunos indisciplinados frente a situações que exigem 

disciplina? 

6) Por que motivos eles seguem ou não seguem uma regra? 

7) O que a indisciplina expressa sobre o aluno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


