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DESENVOLVIMENTO MORAL 
 

1. RESUMO 
O tema desta pesquisa é o desenvolvimento moral na criança. O objetivo 

é Investigar o papel da família como co-responsável da disciplina escolar de 

crianças de 2 a 7 anos. Partimos do pressuposto de que a indisciplina acontece 

devido a vários fatores de âmbito familiar. Assim, faz-se necessário um 

trabalho conjunto entre os envolvidos no processo de educação com o 

propósito de harmonização das relações pessoais. Para o desenvolvimento 
dessa pesquisa, são utilizados os fundamentos de Jean Piaget e de seus 

seguidores no que se refere ao desenvolvimento moral da criança.   
2. INTRODUÇÃO  

Atualmente, o professor em sua tarefa de desenvolver a aprendizagem 

das crianças, vem se defrontando com um conjunto de comportamentos 

inadequados de seus alunos que constituem um quadro de indisciplina escolar 
que interfere no trabalho pedagógico. Alunos agressivos, desatentos, 

irrequietos e principalmente desobedientes, necessitam de uma dedicação 

adicional do professor  e de toda a equipe pedagógica. Esse quadro tem sido 

relacionado a situações como: famílias ausentes, pais separados ou que 

trabalham o dia todo inteiro são constantes nessas situações. Esta situação  é 

bastante comum, por isso é preciso investigar o que pode ser feito a respeito. 

Sendo assim, a pergunta que é feita nesta pesquisa é: qual a importância da 

família e de sua influência na indisciplina? Com base nesse questionamento, 

este estudo tem como objetivo avaliar a influência da família na origem desses 

comportamentos, tendo como fundamento os estudos dos psicólogos e 

educadores Yves de La Taille e Luciana Maria Caetano, autores de diversos 
livros, que estudam o desenvolvimento moral a partir dos pressupostos da  

teoria piagetiana. 

Pretende-se assim, colaborar no aperfeiçoamento do trabalho 

pedagógico da área da educação bem como esclarecer pais ou responsáveis 

sobre o seu papel nas questões disciplinares escolares. Parte-se do 

pressuposto de que a indisciplina acontece devido a vários fatores de âmbito 
familiar e que o caminho para uma solução consiste num trabalho conjunto 



entre os envolvidos no processo de educação como propósito de harmonização 
nas relações pessoais dentro da escola, abrangendo a família. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, teremos como fundamentos os 

estudos de Jean Piaget e seus seguidores no que se refere ao 

desenvolvimento moral da criança que firma ser baseado no respeito e 

compreensão das regras. 
3. OBJETIVOS 

Investigar o papel da família como co-responsável da disciplina escolar 

de crianças de 2 a 7 anos. Reconhecer o conceito de obediência nas crianças 

no estágio de heteronomia e investigar a importância da família no 

desenvolvimento moral da criança no estágio da heteronomia.   
4. METODOLOGIA 

Este trabalho principia com o desenvolvimento de uma pesquisa 

bibliográfica a partir de livros, revistas e sítios eletrônicos. São utilizados como 

apoio os fundamentos de autores que abordam o desenvolvimento moral e a 

relação escola-família no quesito disciplina/ indisciplina. Os resultados da 

pesquisa realizada por PIAGET (1994) sobre desenvolvimento moral são 

retomados. De AQUINO (1996) são abordadas as questões sobre a indisciplina 

no âmbito escolar, como também os pressupostos de DONATELLI (2004) que 

analisa as indisciplina em relação à família e à escola. De  LA TAILLE (2000), 

CAETANO (2008), ZANDONATO (2004) e FRANZOLOZO (2010), as 

discussões sobre  moralidade e indisciplina interessam e também são 

revisadas.   
5. DESENVOLVIMENTO 

Piaget na obra “O juízo moral na criança” (1994), realiza um estudo 

sobre o desenvolvimento da moral com crianças de diferentes idades. Para 

desenvolver tal estudo, ele utilizou jogos de regras como os de “bolinha de 

gude” e “pique”. Segundo o autor, “o jogo de bolinhas, entre os meninos, 

comporta, por exemplo, um sistema muito complexo de regras, isto é, todo um 
código e toda uma jurisprudência” (Piaget, 1994, p.23). Portanto, para que o 

indivíduo consiga interpretar e entender esse sistema, é preciso uma interação 

com o meio e desse modo ocorrerá uma evolução no desenvolvimento da 

moralidade que se dará durante determinados estágios. Esses estados (ou 

estágios) foram classificados como: anomia, heteronomia e autonomia.    



É importante que as crianças tenham contato com as regras e que elas 
sejam claras e explícitas. É de total importância que o adulto transmita às 

crianças noções de disciplina para que elas saibam que existe o certo e o 

errado, o bem e o mau e para que elas possam compreender a sociedade e a 

realidade na qual estão inseridas. Isso porque são as relações sociais e a 

percepção das regras de convivência que são base do processo do 

desenvolvimento moral e também a construção da disciplina do sujeito.  
6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Consideramos que a disciplina é um mecanismo interior e se desenvolve 

gradativamente no sujeito no decorrer do desenvolvimento moral que evolui 

conforme a sua relação com o ambiente em que vive. Essa influencia do meio 

é de extrema importância, pois, é ela que estimula (ou não) o desenvolvimento 
da disciplina. Conforme Franzoloso "sob esta mesma perspectiva podemos 

pensar a indisciplina, que sempre envolve uma questão contextual, ou seja, 

também acontece em um contexto de relações". Portanto, são nas interações 

de diversas maneiras com o meio em que o sujeito está inserido em que ocorre 

a indisciplina ou disciplina. Logo, tudo depende da maneira com que é 

conduzida a relação do ambiente em que a criança vive. Essa mesma maneira 

com a qual o ambiente da criança é educado e disciplinado é que influenciará 

em seu comportamento futuro e em sua conduta. 
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