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Resumo 

  Este trabalho busca discutir o comportamento das crianças na atualidade, a 

fim de compreender o impacto da alteração dos valores manifestados pelas 

mesmas. Para tanto o objetivo proposto é o de analisar se o excesso de liberdade 

dado às crianças atualmente tem influenciado de forma negativa no que se refere 

ao desenvolvimento de cidadãos participativos. Acreditamos que a liberdade 

demasiada tem feito com que as crianças acreditem ser “auto suficientes” e, 

portanto, acabam por não levar em consideração as necessidades do próximo, 

entender sobre a sua pátria e as mudanças que nela ocorrem, assim passando a 

uma perda de criticidade e autonomia que tem causado grande impacto em sua 

formação como cidadã.  Para tanto, recorreremos à pesquisas bibliográficas de 

autores que estudam, discutem e buscam compreender o desenvolvimento da 

moralidade, possibilitando contribuir para a compreensão das alterações nos 

comportamentos das crianças e apresentar possibilidades de superar o 

esvaziamento dos valores morais. 

Introdução 

  A velocidade com que vivemos, tanto no que se refere a comportamentos 

quanto a disseminação de informações, têm refletido fortemente em nosso modelo 

de sociedade. As crianças estão cada vez mais cheias de si, sabem cada vez mais 

cedo sobre “assuntos de adulto” e estão cada vez mais “vazias” no que se refere aos 

aspectos da moralidade, valores e cultura. 

 Muitas informações são transmitidas para as crianças sem levar em 

consideração os aspectos cognitivos para o entendimento  dessas informações. 

Dessa forma, a criança passa a ser a responsável pela elaboração de atitudes 

corretas sem ter a maturidade necessária para tanto. A impressão  é a de que a 

criança sabe o que pode ou não ser feito, que já tem um aprendizado internalizado, 

ocasionando a liberdade excessiva. 

 Buscaremos analisar se as crianças estão se tornando pessoas 

desinteressadas, apáticas e desprovidas de valores morais devido a liberdade 

excessiva que tem sido lhes dada antes mesmo de ter adquirido maturidade para 

isso. 

 

Objetivos 



 O objetivo geral é o de analisar se a liberdade em excesso tem modificado os 

valores da sociedade e prejudicado o desenvolvimento das crianças tornando-as 

cidadãos sem moralidade, egoístas e completamente desinteressados. 

 Para tanto os objetivos específicos decorrentes propostos são o de analisar 

se a liberdade excessiva contribui para a alteração ou perda de valores das crianças 

nos dias atuais e analisar se a falta de limites na relação pais e filhos também 

influenciam na formação de cidadãos despreparados para o bom convívio em 

sociedade. 

Metodologia 

A pesquisa será realizada mediante uma pesquisa bibliográfica tendo como 

aporte teórico autores que são referência na temática em questão. 

A primeira etapa consistirá no levantamento bibliográfico de temas revisando 

os principais textos que abordam a questão da falta de limites, aspectos da 

moralidade e influência desses aspectos no desenvolvimento da criança. 

Depois do levantamento bibliográfico será realizada análise crítica da temática 

em relação ao objetivo proposto pela presente pesquisa.  

Desenvolvimento 

 Para Piaget (1977 apud MENIN, 1996) os valores morais são construídos a 

partir da interação do sujeito com o ambiente e estabeleceu três fases distintas para 

tal desenvolvimento.  

  A anomia, fase em que as crianças não têm consciência das regras, 

considerando-as algo obrigatório. 

 A fase da heterônomia, determinada pela obediência a regra ao extremo. As 

regras são sagradas, externas e imutáveis, não podendo ser adaptadas tampouco 

transgredidas, pois qualquer atitude diferente da de obedecer à regra a “risca” é 

errada. 

  Por fim a terceira fase é a da autonomia, em que o respeito às regras se dá 

mediante um acordo mútuo. Nessa fase as crianças conseguem fazer combinações 

racionais levando em consideração o benefício de todos. 

  O não transmitir limites, regras e normas as crianças tem feito com que elas 

não desenvolvam responsabilidades, não saibam conviver de forma saudável com o 

outro,  não desenvolvam a racionalização de buscar um meio termo entre ela e o 

próximo, não desenvolvem a reciprocidade, não desenvolvam a capacidade de 

resolver problemas de seu próprio cotidiano. Hoje vemos crianças e adolescentes 



vivendo na anomia, quando já deveriam ter construído aspectos importantes da 

autonomia. Para elas as leis e regras são muito maleáveis. Postas de uma forma 

errada, as leis e regras são vistas como uma imposição para o medo ou para 

recompensa, o que para os dois casos acaba por não contribuir com o 

desenvolvimento da moralidade. 

Resultados preliminares 

As mudanças nas dinâmicas familiares parecem ter proporcionado 

consequências significativas no que diz respeito à construção de valores. 

Na busca pela modernidade, a família tem discutido e apresentado temáticas 

para as crianças que, na maioria das vezes, elas não têm estrutura cognitiva para 

entender e para refletir sobre as consequências dos temas propostos. Por outro 

lado, a família acredita estar desempenhando seu papel, o de transmitir 

informações. 

É importante ressaltar que adquirir informações sem que as mesmas possam 

ser praticadas e/ou observadas dificulta o desenvolvimento da moralidade. 

Em contrapartida, deixar que as crianças cheguem a construir a relação 

entre ato e consequência por si só tem se mostrado ineficaz, visto que as crianças 

são deixadas livres e têm exercido uma prática relacionada a princípios e valores 

que deixa a desejar nas relações entre crianças, bem como com adultos. 

Dessa forma, buscamos pontuar algumas questões que auxiliam no 

desenvolvimento moral a fim de que as crianças se tornem indivíduos autônomos, 

desempenhando liberdade e considerando a perspectiva própria e dos demais. 
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