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DESENVOLVIMENTO DO JUÍZO MORAL E DA AUTONOMIA NA CRIANÇA

GESSICA MARIA AMARANTE CONCEICAO

EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

RESUMO:O presente estudo tem como propósito discutir as principais concepções do desenvolvimento do juízo moral
bem como da autonomia da criança no meio que acerca. Além de indicar possibilidade de compreensão do que diz ao
contato com o mundo da criança e suas habilidades e entendimento nas diversas linhas do que vem ser sujeito de uma
realidade mutável e constituída de valores e regras em favor de uma construção moral e autônoma da espécie. Dentre
esse tocante é pertinente expor que a natureza do problema surgiu diante da necessidade de refletir acerca da
construção dos sujeitos morais e autônomos de ações. A essa razão, a metodologia utilizada como norte foi a práxis,
onde a mesma propiciou o resultado de que para se construir o desenvolvimento moral e autônomo, é necessário
entender as etapas que cada criança passa em favor da sua evolução diante da espécies que pertence.

PALAVRAS- CHAVE:1 Criança. 2 Construção moral.3 Autonomia

RESUMEN: El presente estudio tiene como propósito discutir las principales concepciones del desarrollo del juicio moral
así como de la autonomía del niño en el medio que acerca. Además de indicar la posibilidad de comprensión de lo que
dice al contacto con el mundo del niño y sus habilidades y entendimiento en las diversas líneas de lo que viene a ser
sujeto de una realidad cambiante y constituida de valores y reglas a favor de una construcción moral y autónoma de la
especie. En este sentido es pertinente exponer que la naturaleza del problema surgió ante la necesidad de reflexionar
acerca de la construcción de los sujetos morales y autónomos de acciones. A esa razón, la metodología utilizada como
norte fue la praxis, donde la misma propició el resultado de que para construirse el desarrollo moral y autónomo, es
necesario entender las etapas que cada niño pasa a favor de su evolución ante las especies que pertenece.

PALABRAS CLAVE: 1 Niño. 2 Construcción moral.3 Autonomía

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do ser humano se dá pela contínua transformação resultante da sua interação com o meio. Portanto,
a direção que tomará seu desenvolvimento será determinada pelo meio em que ele nasce, das práticas culturais, das
instituições das quais participa e das possibilidades de acesso às informações existentes em seu contexto social.

Ao se falar do desenvolvimento do juízo moral e da autonomia da criança, a escolha do tema surgiu diante da
problemática, como a educação infantil pode favorecer o desenvolvimento do juízo moral e da autonomia do sujeito. Em
razão desse exposto, o objetivo central a esse estudo é, refletir a importância do estimulo da criança em favor da
construção de sujeitos críticos e reflexivos em suas ações como futuros cidadãos da sociedade que vive. Para tanto a
linha metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, onde a mesma estará ancorada nas ideias
de teóricos como: Piaget, Paulo Freire, Vigotski entre outros que corroboram com a temática em estudo.

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/desenvolvimento_do_juizo_moral_e_da_autonomia_na_crianca.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.1-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Em face ao exposto, percebe-se que o trabalho tem uma relevância socialpor propiciar o entendimento sobre a
importância da formação moral em crianças que estão no processo de desenvolvimento dentro do contexto social , uma
vez que o adulto é o principal responsável pela formação do sujeito em sua totalidade. Nesse sentido, nota-se o quanto é
importante refletir a importância da formação moral e autônoma da criança.

1. O JUIZO MORAL E A AUTONOMIA

1. AS CONCEPÇÕES

Por muitos séculos, os seres humanos foram compreendidos como sujeitos de uma espécie homogênea, a qual tinha sua
existência na Terra baseada na concepção de criatura divina sem sofrer influência da cultura e do local habitado. Com o
alvorecer do século XIX, novas concepções iniciaram o processo reflexivo acerca da essência humana na perspectiva
evolutiva da moral e da autonomia do sujeito, assegurando que cada homem é único em sua constituição.

Essas palavras reafirmam que a partir do nascimento, a criança dá início ao processo de desenvolvimento do juízo moral,
que nos estudos mais recentes é conceituado como a padronização de normas e regras determinadas pela sociedade e
vivenciadas em grupo e que, embora estejam sujeitas a mudanças, permanecem ao longo da vida social e pessoal.
Assim, através da convivência em sociedade a criança vai se apropriando das normas e valores, formando a sua
consciência ou juízo moral. Vale ressaltar, que não se trata de um acontecimento inédito, mas de um processo que vai
ocorrendo durante toda a fase da infância. Dessa forma, é importante conhecer como se dá esse processo e como ele
tem acontecido no contexto da educação escolar, especialmente durante a educação infantil.

Nessa perspectiva, esse estudo traz alguns elementos teóricos que contribuem para a discussão sobre as principais
concepções do desenvolvimento do juízo moral e sua evolução em direção à construção da autonomia da criança em
meio às ações que a cerca, em uma tentativa de indicar possíveis compreensões no que diz respeito à construção do
individuo na sociedade a que pertence.

Em meio aos aspectos a serem abordados está a autonomia, uma vez que esse é um dos elementos ocasionados por
meio da aproximação entre o conhecimento de mundo do sujeito e do processo educacional que rodeia os dias atuais.
Para tratar dessa temática estaremos ancorados nas ideias de Jean Piaget, Lev S. Vigotsky, Jacques Delores, Paulo
Freire, entre outros pensadores, que contemplam uma discussão acerca da temática aqui pontuada.

Na teoria de Jean Piaget (1994), a criança vai desencadeando a consciência de normas e regras que lhes são
proporcionadas em favor do desenvolvimento do juízo moral. Seguindo essa linha de pensamento, todo sujeito tem papel
ativo na construção de valores e condutas. Enfatizando esta linha de raciocínio, encontramos em sua obra O juízo moral
na criança, a proposta de “estudar o julgamento moral, e não os comportamentos ou sentimentos morais” (PIAGET, 1994,
p. 21), isto é, seus estudos baseiam-se no juízo moral da criança e não em suas ações morais. Para o autor a moralidade
perpassa pelo campo da intencionalidade, ou seja, o que importa é a intenção da criança ao praticar suas ações.

1. A EVOLUÇÃO E OS ESTÁGIOS DA CRIANÇA

De acordo com as abordagem de Piaget no que diz respeito ao juízo moral se faz necessária a ocorrência de dois
processos de organização, denominados pelo autor de assimilação e acomodação. Corroborando com essa ideia Moreira
(1999), afirma que:

A assimilação designa o fato que a iniciativa na interação do objeto é do organismo. O
indivíduo constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade. Todo
esquema de assimilação é construído e toda à abordagem da realidade supõe um
esquema de assimilação. Quando o organismo (mente) assimila, ele incorpora a realidade
a seus esquemas de ação, impondo-se ao meio. [...] muitas vezes os esquemas de ação
da criança (ou mesmo do adulto) não conseguem assimilar determinada situação Neste
caso o organismo (mente) desiste ou se modifica. No caso da modificação, ocorre o que
Piaget chama de ‘acomodação’. [...] Não há acomodação sem assimilação, pois a
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acomodação é reestruturação da assimilação. (p. 100).

Nesse contexto, para que a criança desenvolva sua moralidade e construa a sua autonomia, é de grande importância que
o processo educacional seja movido em favor de um ensino promissor de aprendizagem, centrado na vivência do sujeito,
pois ao discutir essa teoria Piaget apud Antunes (2001) salienta que, quando a criança é educada pelo exemplo haverá
uma compreensão real do que está sendo proposto.

Ainda nessa linha de reflexão Piaget (2003) discute que a abordagem da assimilação é vista como uma ação que é
interiorizada pela vivencia no meio. Ele afirma ainda que em decorrência do processo de assimilação o sujeito vivencia a
acomodação, uma vez que esta é a interiorização do conhecimento vivido por meio do ambiente, esse processo pode ser
considerado como respostas aos desafios da formação do sujeito.

Partindo dessa teoria, o que pretende-se discutir é que cada sujeito se constrói moralmente por meio de um processo
reflexivo do que é vivenciado, ou seja, para que um sujeito se forme na moralidade se faz necessária a conscientização
do que deve ser a essência humana, ao mesmo tempo que seja discutido o desenvolvimento moral de cada individuo.
Corroborando com essa teoria, Delors (2012) acrescenta que é nessa vertente é que entra o contexto da educação na
atualidade, a qual compreende como o principal responsável na formação de sujeitos pertencentes a uma sociedade
mutável, a essa razão deve-se então refletir a educação como meio de transformação e empregabilidade social. Partindo
dessa concepção, o autor em questão, diz que:

[...] a educação contribui para o desenvolvimento humano. Contudo, esse desenvolvimento
responsável não pode mobilizar todas as energias sem um pressuposto: fornecer a todos,
o mais cedo possível, o “passaporte para a vida”, que os leve a compreender melhor a si
mesmo e aos outros e, assim, a participar da obra coletiva e da vida em sociedade. (p. 67)

Para a concretização dessa concepção de educação transformadora, Rousseau (2004) enfatiza que a essência humana é
fundamental, uma vez que o sujeito deve está centrado no processo, para que dessa maneira aconteça um
desenvolvimento significativo em linhas de criticidade e autonomia. A realização desses critérios formadores se faz
necessária por meio do estudo dos valores humanos condizentes com a ética entre os homens, pois educar é muito mais
que instruir, é preocupar-se com a formação moral e política.

Confirmando essa ideia de conhecimento, a teoria de Vigotsky (2007), assegura que a aprendizagem decorre da
compreensão do homem enquanto ser que se forma a partir do contato com a sociedade, enfatizando ainda, que na
ausência do outro o sujeito não se constrói como fruto pertencente à humanidade. Ressaltando a ideia de relação do
homem com o meio em busca da transformação, o teórico defende que a formação se dá por meio de uma relação
dialética, construída pelo sujeito e pela sociedade que o rodeia, entendendo que homem e sociedade modificam-se
mutuamente.

Em contemplação a essa questão, deve-se pontuar a teoria Vigotskiana sobre a importância da relação do adulto
enquanto participante da construção da identidade da criança. Essa teoria ainda salienta que o ensino deve ser
antecipado ao que o aluno ainda não sabe, para que dessa maneira aconteça verdadeiramente a relação entre
aprendizagem e desenvolvimento dos sujeitos.

Diante desse pensamento, é de grande importância pontuar que para se ter um ensino moral na relação entre o adulto e a
criança, se faz necessário que o sujeito já amadurecido exemplifique sua fala com as ações de sua vivência. Assim
pode-se resgatar a afirmação de Freire 1996 em que, “ensinar exige a corporificarão das palavras pelo exemplo” (p.34). O
autor apresenta ainda a importância de se trabalhar por meio da vivencia do sujeito já que de nada adianta depositar na
criança elementos que não serão utilizados em sua vida social.

Paulo Freire (2000) também discute na obra “Pedagogia da Indignação” que o sistema educacional tem falado muito de
liberdade educativa, mas pouco se tem aplicado, e quando o faz é de forma distorcida, uma vez que não é levado em
consideração a prática de pensamento do homem em busca da autonomia da aprendizagem, pois o que é evidenciado
nos parâmetros educacionais, são as práticas de um ensino que contemple os conteúdos sem consonância com a
reflexão de sua vida social ou até mesmo das suas ações morais.
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Assim, é muito mais cômodo levar um conhecimento “pronto” para os muros da escola que articular verdadeiramente uma
educação voltada para liberdade, já que nessa dimensão de educação, o conhecimento será sempre vivenciado por meio
de busca, reafirmando sempre a mutável construção social. A esse principio, é necessário reconhecer que a educação
contemporânea encontra-se em déficit e é altamente atrasada, por transmitir aos alunos apenas elementos em forma de
conteúdos que, quase sempre, não agrega valores a formação humana e à realidade atual em que os alunos estão
inseridos. (BARBOSA, 2004). A partir dessa visão escolar é preciso reconhecer que, além de construir conhecimentos, a
escola tem a função social de educar para a vida, respeitando a diversidade de conhecimento existente na humanidade.
Corroborando com essa perspectiva, Gadotti (2006) afirma que:

[...] educar para um outro mundo possível é fazer da educação, tanto formal quanto
não-formal, um espaço de formação crítica, e não apenas de formação de mão de obra
para o mercado; é inventar novos espaços deformação alternativos ao sistema formal de
educação; é educar para mudar radicalmente nossa maneira de reproduzir nossa
existência no planeta. Não se pode mudar o mundo sem mudar as pessoas, já que estes
são processos interligados. (p.55)

Nessa ótica de educação pregada na contemporaneidade que visa a aprendizagem significativa para com a humanidade
é importante salientar a concepção de Rousseau (2004), metaforicamente falando, a educação é uma árvore que deve
ser regrada com amor, pois de nada adianta querer que uma árvore dê bons frutos depois de já ter cortado a sua raiz, o
mesmo se contempla no cenário educacional, refletindo que, de nada vale educar a humanidade em favor dos valores
humanos sem que cada sujeito compreenda que deve viver em busca da sua moralidade, pois o que importa
verdadeiramente é a construção de sujeitos que reflitam acerca da suas ações ao mesmo tempo que eles busquem cada
vez mais o desenvolvimento de sua criticidade. Em meio a essa discussão é importante frisar que para contemplar o seu
desenvolvimento enquanto seres críticos em busca da evolução moral faz-se necessário educar por meio da condição
humana, ou melhor, por meio da compreensão de mundo já desenvolvido por cada indivíduo, pois de nada adianta
fragmentar o conhecimento já que o homem é um ser “complexo” e não fragmentado. A esse propósito Morin (2007)
afirma que,

Disso decorre que, para a educação do futuro, é necessário promover grande
remembramento dos conhecimentos oriundos das ciências naturais, a fim de situar a
condição humana no mundo, dos conhecimentos derivados das ciências humanas para
colocar em evidência a multidimensionalidade e complexidade humana, bem como integrar
(na educação do futuro) a contribuição inestimável das humanidades, não somente a
filosofia e a história, mas também a literatura, a poesia, as artes [...]. (p. 48).

Com essa afirmação, é evidenciada a importância de se contextualizar a educação escolar em favor do conhecimento já
vivido para que dessa forma aconteça o desenvolvimento moral em meio à valorização da essência humana. Em
colaboração a essa ideia, é cada vez mais pertinente salientar que não é somente a educação que está perdendo o seu
valor, mas a própria humanidade, uma vez que o homem não mais respeita os seus limites em favor do seu
desenvolvimento moral. Em linhas de reflexão ao estudo de Piaget em sua obra “O juízo moral na criança” a moral assim
como o conhecimento também evolui. No contexto da humanidade, a moral não é algo que é posto de dentro para fora no
processo de seu desenvolvimento. Por isso, se faz necessário possibilitar que a criança construa sua autonomia no
tocante ao entendimento da moralidade em favor da sua construção de valores.

Em linhas gerais, a construção do conhecimento em favor da moral humana, pode ser relacionada à reflexão do
construtivismo, já que o desenvolvimento intelectual da humanidade se desencadeia por meio das experiências vividas.
Portanto, ao mencionar o contexto da educação não se pode deixar de destacar o papel do professor na busca da
educação preconizada por Morin (2007), na obra “Os sete saberes necessários para a educação do futuro”, que afirma
ser através do professor, como agente de transformação social, que acontece a busca do homem pelo conhecimento,
bem como a interação dele com o meio, o que facilita o seu desenvolvimento intelectual.

Em meio ao envolvimento do ensino, o professor é responsável pelo respeito dos saberes já enraizados nos discentes, ao
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mesmo tempo que lhe é possibilitado suprir afetivamente as perdas de valores e esperanças sofridas pela criança. No
tocante à essência do professor em meio a moralidade, Cury (2003) relata que,

[...] bons professores são mestres temporários, professores fascinantes são mestres
inesquecíveis. Um professor fascinante é amado, preocupa-se em transformar seres em
engenheiros de idéias, ser um mestre inesquecível é formar seres humanos que farão a
diferença no mundo. Suas lições de vida marcam para sempre os solos conscientes e
inconscientes dos seus alunos, o tempo pode passar e as dificuldades podem surgir, mas
as sementes jamais serão destruídas, pois eles ensinaram os valores cobrados pela
sociedade em favor da vida. (p. 72)

Quando a educação é trabalhada com base em valores, o professor pode construir uma sociedade com amor e paz,
respeitando a diferença de cada indivíduo. Para Cury (2003),

Os professores fascinantes objetivam que seus alunos sejam líderes de si mesmos.
Proclamam de diversas formas em salas de aula aos seus alunos: ‘se empreenderem, não
tenham medo de falhar. Se falharem, não tenham medo de chorar. Se chorarem, repensem
a sua vida, mas não desistam..Dêem sempre uma nova chance a si mesmo.Quando as
dificuldades abatem seus alunos, quando a economia do país está em crise ou os
problemas sociais se avolumam, eles novamente proclamam: ‘os perdedores vêem os
raios. Os vencedores vêem a chuva, e com a ela a oportunidade de cultiva. Os perdedores
paralisam-se diante de suas perdas e frustrações. Os vencedores vêem a oportunidade de
mudar tudo de novo. Nunca desistem dos seus sonhos’. (p. 80)

A educação discutida em favor da autonomia deve propagar a ideia da oportunidade de interagir em uma sociedade para
que assim, o sujeito possa chegar à plenitude da moral. Piaget (1994) contempla o sujeito em três diferentes estágios que
caminham em busca do auge moral, definidos como, anomia, em que a criança ainda não desenvolveu a construção
moral; a heteronomia, no qual a criança submete-se às diversas ordens dos adultos. Nessa perspectiva, há o respeito à
hierarquia, em superação desse estágio há um encadeamento da compreensão plena da moral como autonomia. Nesse
estagio final da moral, acontecera a culminância dos seus conceitos ético de “certo” e “errado”.

A esse pensamento, DeVries (1998) vem afirmar que:

As crianças pequenas podem ser descritas como realistas morais, Poe que seus
julgamentos sobre certo e errado, bom e mau, estão baseados naquilo que lhes é
observável ou “real”. Em primeiro lugar, as crianças pequenas vêem as regras morais (e
também outras regras) como imposições arbitrárias dos adultos. As regras morais parecem
arbitrárias, quando as crianças não conseguem compreender suas razoes. Isso resulta da
limitação intelectual da criança pequena, incapaz de pensar além da “superfície
observável” dos eventos. por exemplo, intenções e sentimentos não podem ser
diretamente observados. (p. 40)

1.3 AUTONOMIA , MORAL E ÉTICA NAS ESCOLAS E NOS CEIS (Centros de Educação Infantil)

Em meio aos estudos que conceituam a ética, se encontra o conceito de cidadania, uma vez que na filosofia, Ética é um
campo de reflexão dos princípios da moralidade humana, referindo-se ao conjunto de princípios ou padrões de conduta
que regulam as relações dos seres humanos com o mundo em que vivem.

Uma educação amparada nos princípios éticos, de acordo com Puig (1998), “[...] deve converter-se em um âmbito de
reflexão individual e coletiva que permita elaborar racionalmente e autonomamente princípios gerais de valor, princípios
que ajudem a defrontar-se criticamente com realidades como a violência, a tortura ou a guerra”(p.15). De forma
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específica, para esse autor, a educação ética e moral deve ajudar na análise crítica da realidade cotidiana e das normas
sociomorais vigentes, de modo que contribua para idealizar formas mais justas e adequadas de convivência. Ainda na
linha de compreensão do papel da educação para a formação ética dos seres humanos, Cortina (2003) entende que

[...] a educação do cidadão e da cidadã deve levar em conta a dimensão comunitária das
pessoas, seu projeto pessoal e também sua capacidade de universalização, que deve ser
exercida dialogicamente, pois, dessa maneira, elas poderão ajudar na construção do
melhor mundo possível, demonstrando saber que são responsáveis pela realidade social.
(p.113)

Essa discussão exposta pela linha da compreensão, segundo Piaget, a educação de valores não deve ser encarada
como um código de conduta na qual é imposto de fora para dentro, mais sim mecanismo evolutivo da condição humana.
O educar em valores humanos tem como propósito central a contemplação de formação do sujeito em sua personalidade,
uma vez que o seu desenvolvimento intelectual é variante à sua fase/idade e ao seu envolvimento social.

Para tanto, a escola deve ser vista como um espaço que possibilite a interação e o desenvolvimento em sua diversidade,
dessa forma Galvão (1995), relata em uma compreensão psicogenética walloniana que, “ao participar de grupos variados
a criança assume papéis diferenciados e obtém uma noção mais objetiva de si própria. Quanto maior a diversidade de
grupos de que participar, mais numerosos serão seus parâmetros de relações sociais, o que tende a enriquecer sua
personalidade”. ( p. 112)

Todo ser humano membro de uma sociedade é possuidor de crenças e, com base nelas, seus pensamentos, sentimentos
e atitudes são vivenciados. A aceitação e a aprovação do grupo é diretamente ligada aos conceitos pregados por essa
sociedade, ao mesmo tempo em que tudo está devidamente pautado na fase de desenvolvimento do sujeito. O
adolescente, por exemplo, só terá autonomia para enxergar o que é certo ou errado se estiver amparado nos valores que
construiu até então.

Em abordagem da educação infantil, se faz necessário trabalhar os valores não como uma imposição, mas em favor do
sentido da construção. Em suma Piaget reafirma que:

Cada estágio pela aparição de estruturas originais, cuja construção o distingue dos
estágios anteriores. O essencial dessas construções sucessivas permanece no decorrer
dos estágios anteriores, como subestruturas, sobre as quais se edificam as novas
características. Segue – se que, no adulto, cada um dos estágios passados corresponde a
um nível mais ou menos elementar ou elevado da hierarquia das condutas. Mas a cada
estágio correspondem também características momentâneas e secundárias, que são
modificadas pelo desenvolvimento ulterior, em função da necessidade de melhor
organização. Cada estágio constitui então pelas estruturas que o definem, uma forma
particular de equilíbrio efetuando-se a evolução mental. (2003, p. 43)

a. Relação da formação humana e moral na criança

Em atribuição à evolução humana na concepção das ações morais já citadas e aos estágios de desenvolvimento
relatados por Piaget, é plausível afirmar que toda a dimensão humana é evolutiva. De zero a dois anos a criança já
carrega uma inteligência prévia, no entanto percorre, em meio à ação e à percepção (sensório motor/anomia), a partir dos
dois anos de idade, o sujeito começa a utilizar a ação por meio da representação (pré-operatório/heteronomia). Entre os
sete e oito anos, o sujeito já se define em operação (operatório/autonomia), no tocante à sua moralidade, a lógica do
pensamento chega à fase da autonomia moral.

Ao trabalhar com a moral, o sujeito não terá um resultado imediato, ao contrário, essa mediação tente a contemplar uma
ação do dia-a-dia que decorre da condição do comportamento humano. Nessa vertente é de fundamental importância que
se aplique atividades que oportunizem um olhar a si próprio, pois em meio ao estudo de valores o princípio a ser
compreendido é o do autoconhecimento, uma vez que nessa educação o que se visa não é somente a sua formação
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profissional, mais sim a formação de vida no sujeito.

Em visão geral, a educação em linha do construtivista e interacionista, prega a formação do sujeito em favor do
conhecimento de mundo, uma vez que tudo deve estar interligado às ações. No livro,na vida dez na escola zero, de
Carraher (2001) nos são explicitados os exemplos descritos:

Este estudo mostra que não se pode pressupor uma superioridade do conhecimento
desenvolvido na escola sobre aquele desenvolvido fora dela: os mesmos invariantes
lógico-matemáticos estão subjacentes à atividade matemática dentro e fora da escola. No
entanto, como a escola se ocupa da transmissão de amplificadores culturas da
aprendizagem- sistema de representação, formulas, utilização de calculadoras e
computadores etc. -, os indivíduos escolarizados passam a ter certas vantagens sobre os
não escolarizado. (p.173)

Com base nessa situação, é notória a importância de se trabalhar voltado para a moralidade, uma vez que existe a
possibilidade de reflexão acerca dos problemas sociais exemplificados no contexto educacional e vice-versa, ao tempo
em que, nessa linha, a criança estará desenvolvendo a sua autonomia na construção identitária em meio às ações
requerentes da sociedade.

De acordo com essa visão Montessori (1988), salienta uma reflexão plausível acerca da construção do homem,
possibilitando uma visão de desenvolvimento da moral no sujeito, pois para ela, “A infância constitui o elemento mais
importante da vida do adulto: o elemento construtos. O bem ou o mal do homem na idade madura está estreitamente
ligado à vida na qual teve origem. Sobre ela recairão todos os nossos erros, que repercutirão nela de maneira indelével.
“(p. 10)

Em concordância com esse pensamento, mais uma vez fica exposto que a construção da identidade do homem se faz na
infância, pois é nessa fase que compreendemos a essência humana, contudo, se não trabalhada em busca da autonomia
do sujeito, a sociedade o corromperá construindo assim seres reprodutores de identidade.

Esse elemento exposto entra no contexto de opressão, a qual contradiz a razão da autonomia do aluno, pois quando é
pontuado o processo educacional como algo separado da sua vivência, poda-se a relação da criança com o
conhecimento, dessa forma, é possível destacar o desinteresse pelo pertencimento ao processo, ocasionando a
fragmentação da complexidade humana.

Para Morin (2007), a educação atual deve ser ancorada na condição humana, pois ela manifesta um reconhecimento da
humanidade e sua instrumentalização na diversidade cultural, havendo assim o reconhecimento moral de cada indivíduo.
Assim, Chalita (2001), adverte que:

A escola do presente deve formar seres humanos com capacidade de entender e intervir
no mundo em que vivem. Não meros espectadores, sujeitos sem ânimo e sem
conhecimento crítico para enfrentar a revolução de valores, de técnicas e de meios que se
deflagrou. [...] O pleno desenvolvimento da pessoa humana significa o desenvolvimento em
todas as dimensões, não apenas do aspecto cognitivo ou da mera instrução, mas do ser
humano, de forma integral [...]. Formar o cidadão é o mais importante, é o essencial. (p 59,
105)

No propósito de uma educação que valorize a condição humana nos remetemos à reflexão que busca entender o homem
em sua totalidade, visando ainda aconstrução moral em favor da contemplação da autonomia. Nessa discussão nos é de
grande importância pontuar que de nada vale pensar o sujeito, no inicio da vida, como estando pronto a vivenciar a
moralidade em meio à autonomia, pois como já foi pontuado anteriormente, existem estudos desenvolvidos por Piaget
que compreendem fatores influenciadores ao desenvolvimento da moral do sujeito, partindo de ações naturais de cada
ser.

Partindo dos estudos de Piaget acerca da moral na fase infantil, existem duas atitudes a serem consideradas por meio
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dos fatos em que essa se encontra, na conduta e no julgamento da criança. Ainda nesse sentido é necessário reafirmar
que nenhum ser humano nasce pronto, mas, no entanto ele não é uma folha em branco que vai ser preenchida. Para
Rousseau (2004), todo homem nasce bom, a sociedade é quem o corrompe. Em linhas gerais o que aqui está sendo
pontuado é que o homem se transforma mediante a necessidade da sociedade e da sua sobrevivência.

Contemplando a visão do julgamento moral em busca da autonomia do sujeito, voltamos o olhar os estudos
desenvolvidos por Kant e corroborados por Piaget em que revelam tendências que possibilitam, cada vez mais, a
compreensão da moral humana. Essas tendências estão descritas na própria autonomia e na heteronomia.

Conforme já foi dito, na obra “O juízo moral na criança” desenvolvida por Piaget (1994), é abordado a ideia de uma
educação moral por meio de jogo, uma vez que nesse estudo são apresentadas vivências que melhor esclarecem as
tendências por ele estudadas, a exemplo da: heteronômica, que se constrói por meio de regras sagradas, imutáveis, não
podendo ser transformadas. Por essa razão, a criança aprende a respeitá-las através das ações que os adultos utilizam.

Ainda em esclarecimento a esse estudo, o autor expõe que, “embora mergulhando algumas de suas raízes nas reações
instintivas da criança, seja, antes de tudo, moldado pela coação moral do adulto. Convém analisar de perto esta
superposição das influencias sócias sobre as atitudes individuais espontâneas, se quisermos compreender exatamente a
noção de expiração.” (p. 177)

No caminho do desenvolvimento moral do sujeito, a exemplo dos jogos utilizados por Piaget, encontra-se a tendência
moral autônoma, uma vez que nela o individuo já contempla as regras de maneira palpável, ao mesmo tempo em que
nessa fase o homem compreende a importância do respeito às regras construídas pelo seu próprio eu.

Ainda em contemplação dessa fase Piaget, afirma que essa tendência contradiz a heteronômica, pois agora o sujeito já é
possuidor de conhecimento que possa discutir a relevância das regras. O pensador ainda vem afirmar que com essa
tendência o juízo moral dessa fase está estruturado nos deveres morais.

Assim, diante dos autores citados é perceptível a preocupação de se trabalhar em favor da moralidade do sujeito na fase
da infância, sendo seus subsídios de grande relevância no desenvolvimento da educação em valores, no contexto de
ensino e aprendizagem, sendo ainda compreendida a afirmação da autonomia construída em meio ao processo do juízo
moral.

Nessa perspectiva, é importante pontuar que a educação em valores só se realizará por meio da conscientização de
todos os envolvidos no processo, suprindo de fato as reais necessidades do seu alunado. Pensando assim, a moral será
desencadeada como uma ferramenta construída em favor da humanidade.

Assim, é de grande importância que a escola e a sociedade caminhem juntas em busca do mesmo objetivo que, nesse
aspecto se pauta na construção de cidadão crítico/reflexivo/autônomo e consciente em suas ações morais, uma vez que o
processo educacional escolar deve ir além da construção de sujeitos dentro dos muros escolares, mas, ir ao encontro da
essência humana no contexto da vivência de um povo, sempre acolhendo suas diversidades, sejam elas culturais,
econômicas, ou até mesmo instituídas pelo seu próprio pensamento, na busca da sua formação transcendendo a
compreensão de atos, sentimentos e emoções próprias de cada ser.

Em suma, o que se espera aqui é que o diálogo entre os teóricos expostos tenha contribuído para o esclarecimento da
construção do juízo moral da criança frente à sua autonomia. Afinal, educar é uma ação de interação entre os sujeitos,
para que dessa maneira haja uma aprendizagem significativa em busca do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No desenvolvimento desse trabalho, foi tratado um assunto de grande relevância para o cenário educacional, o
desenvolvimento do juízo moral e da autonomia na criança. Assunto esse, que vem se destacando na
contemporaneidade, pois leva à concretização das teorias educacionais e sociais, uma vez que, quando aplicado à
prática, tudo se transforma em um fazer pedagógico relevante para o alcance da autonomia do sujeito.

Construir uma ação pedagógica que contemple esse processo dialético de formação humana envolvendo adultos e
crianças é, um dos grandes desafios que a educação infantil enfrenta. Porém, é importante lembrar que o único desafio
não é só a escolarização, mas trabalhar a vida do dia-a-dia, nos vários espaços que o infanto ocupa. Nesses espaços, ele
se apropria da cultura e dos conhecimentos para dar continuidade ao percurso histórico do ser humano.

Dessa forma, a pesquisa possibilitou compreender que as metodologias trabalhadas pelo professor podem acarretar em
danos para a formação do sujeito. Uma vez negada à criança a possibilidade de agir em busca da sua autonomia, a
construção de uma aprendizagem significativa e moralé prejudicada, pois não há mecanismos que possibilitem ao sujeito
uma interação entre a sua essência e os preceitos sociais.

Diante disso, percebe-se a importância de se buscar novas concepções acerca da formação moral do sujeito no contexto
escolar. Essas tendências devem ser vivenciadas dentro de uma perspectiva de ação pedagógica condizente com a
realidade, desenvolvendo trabalhos que visem à construção do conhecimento, a partir de critérios que possibilitem a
autonomia da criança.

Mediante tais acepções, a pesquisa veio reafirmar o papel do educador enquanto mediador do processo de formação
moral da criança, no qual ele é responsável pelo planejamento eficaz das ações que envolvem o sujeito no processo de
ensino-aprendizagem. A prática docente, nesse contexto, viabiliza a formação moral do sujeito em uma proposta de
autonomia e construção de valores morais, éticos e socais.

Assim, esse trabalho é concluído com a reflexão que, no âmbito pedagógico, faz-se necessária uma ampliação da
necessidade de envolver nas ações pedagógicas, a vivência social do ser humano, considerando sua formação enquanto
sujeito social no meio em que está inserido.

A título de considerações finais acerca dessa pesquisa, foi percebido que a temática está distante de uma conclusão,
devido à sua amplitude e relevância para a humanidade. Para isso, se faz necessária uma reflexão acerca da construção
e do desenvolvimento do juízo moral na busca pela autonomia do sujeito. É na infância que acontece esse
desenvolvimento, portanto, reafirma-se a necessidade de empreender a educação infantil, sob um viés de formação
integral do ser humano, considerando os fatores intelectuais, biológicos, sociais, morais e autônomos.
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