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RESUMO 

 

Na perspectiva adotada neste estudo a Educação Moral consiste em um processo 
educativo que busca desenvolver a autonomia moral dos sujeitos. O trabalho com o 
desenvolvimento de habilidades éticas e morais nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, em grande parte dos casos, ocorrem por meio de práticas isoladas, por 
vezes desprovidas de reflexão e diálogo; fato esse que decorre das dificuldades dos 
professores em atrelar os temas transversais aos conteúdos escolares exigidos com 
maior peso no currículo das escolas. A resolução de problemas é uma habilidade que 
contribui não apenas para o desenvolvimento da matemática, sobretudo, desenvolve 
no sujeito uma capacidade de reflexão, de raciocínio lógico e sobretudo a capacidade 
criativa de desenvolver procedimentos e estratégias, tão necessários para a solução 
de problemas do cotidiano. Nesse sentido, essa investigação propõe práticas de 
Educação Moral por meio da resolução de problemas matemáticos que apresentem 
dilemas morais a serem discutidos. Participaram deste estudo dez alunos do primeiro 
ano do Ensino Fundamental de uma escola privada de um município, de médio porte, 
situado no centro-oeste paulista. Para tal, realizamos uma pesquisa qualitativa do tipo 
estudo de caso, como instrumentos de coleta de dados utilizaremos no pré-teste o 
instrumento QI-JM (MARTINS, 2016) e na fase de intervenção utilizamos o Método 
Clínico piagetiano para a resolução de problemas matemáticos contendo em seu 
escopo dilemas morais. Os dados foram discutidos a luz da análise das intervenções 
e das observações, interpretadas por meio da literatura que versa sobre a temática da 
Educação Moral. Concluímos que o trabalho em Educação Moral por meio da 
resolução de problemas mostrou-se uma estratégia eficaz como oportunidade de 
ampliação das possibilidades de atuação docente em prol de uma educação 
humanizadora que promova no sujeito a superação gradual da heteronomia. Este 
estudo não se esgota em si, mas provoca novos e ricos questionamentos para 
pesquisas futuras. 
 
Palavras-chave: Educação Moral. Resolução de problemas. Matemática. Ensino 

Fundamental. 
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ABSTRACT 

 

From the perspective adopted in this study, Moral Education consists of an educational 
process that seeks to develop the moral autonomy of the subjects. The work with the 
development of ethical and moral skills in the early years of elementary school, in most 
cases, occur through isolated practices, sometimes devoid of reflection and dialogue; 
this fact stems from the difficulties of teachers in tandeming the transversal themes to 
the school contents required with greater weight in the curriculum of schools. Problem 
solving is a skill that contributes not only to the development of mathematics, 
especially, develops in the subject an ability to reflect, logical reasoning and above all 
the creative capacity to develop procedures and strategies, so necessary for the 
solution of everyday problems. In this sense, this investigation proposes moral 
education practices through the resolution of mathematical problems that present 
moral dilemmas to be discussed. Ten first-year elementary school students from a 
private school in a medium-sized municipality, located in the midwest of São Paulo, 
participated in this study. For this, we carried out a qualitative research of the case 
study type, as instruments of data collection we will use in the pre-test the 
INSTRUMENT QI-JM (MARTINS, 2016) and in the intervention phase we used the 
Piagetian Clinical Method to solve mathematical problems containing moral dilemmas 
in its scope. The data were discussed in the light of the analysis of interventions and 
observations, interpreted through the literature on the theme of Moral Education. We 
conclude that the work in Moral Education through problem solving proved to be an 
effective strategy as an opportunity to expand the possibilities of teaching in favor of a 
humanizing education that promotes in the subject the gradual overcoming of 
heteronomy. This study does not exhaust itself, but provokes new and rich questions 
for future research. 
 
Keywords: Moral Education. Troubleshooting. Math. Elementary school. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da moralidade é pauta frequente de questionamentos e 

discussões decorrentes dos desafios que a sociedade contemporânea apresenta, por 

esta razão a educação moral torna-se um importante objeto de estudo no contexto 

social de crise, no qual estamos inseridos. A temática envolvendo estudos sobre o 

desenvolvimento moral e a educação moral têm motivado pesquisadores que buscam 

compreender de quais maneiras esse desenvolvimento pode ser realizado e como 

educar moralmente na sociedade contemporânea. 

O principal referencial teórico sobre a concepção do desenvolvimento do juízo 

moral, adotado neste trabalho, é concebido pelo epistemólogo genebrino Jean Piaget 

(1932/1994) e explorado por outros pesquisadores como Puig (1988; 1998), Lepre 

(1999; 2009), Menin (1985; 1996; 2000) dentre outros. 

A temática me despertou interesse desde a graduação quando nas aulas da 

disciplina de Psicologia da Educação II, tive um primeiro contato com a teoria do 

desenvolvimento moral de Jean Piaget. Esse interesse me levou a fazer Iniciação 

Científica sobre o tema. Esse momento marca o início da minha trajetória com a 

pesquisa sobre a educação moral no campo escolar. 

No ano de 2013, na Iniciação Científica, como na época também era professora 

da Educação Infantil, inquietava-me o tratamento que a escola dava aos conflitos 

interpessoais e aos contratos didáticos estabelecidos de forma unilateral. Busquei 

então, investigar o papel que os conflitos assumiam no ambiente escolar para a 

promoção da autonomia moral. 

Como era previsto em nossa hipótese inicial, a pesquisa de Iniciação Científica 

nos revelou um cenário em que os conflitos eram evitados a todo o custo, em que os 

contratos e o estabelecimento de regras e combinados era concebido de forma 

unilateral, arbitrária e inflexível e em nada poderia potencializar o desenvolvimento da 

moralidade. 

Outro ponto que a pesquisa de Iniciação Científica nos revelou foi a falta de 

formação adequada no que tange ao desenvolvimento moral por parte dos 

professores, educadores, gestores, etc. Muitos sequer conheciam essa temática. 

Desse modo, na continuidade, o Trabalho de Conclusão de Curso na 

graduação (CAVALCANTE, 2015), buscou de forma mais ampla identificar o papel e 

o tratamento dos conflitos no contexto escolar, investigar a concepção dos 
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professores acerca do tema e analisar a matriz curricular dos cursos de Pedagogia de 

algumas universidades ou faculdades da região para identificar possíveis falhas na 

formação. 

Essa pesquisa nos apresentou um cenário nada favorável com relação as 

vivências sociomorais na escola e sobre a formação de professores. O que de fato 

nos sustenta e nos motiva a explorar cada vez mais a temática da Educação Moral 

como possibilidade de formarmos cidadãos plenos, conscientes de suas 

responsabilidades éticas, protagonistas e autônomos de suas vidas. 

O trabalho com o desenvolvimento de habilidades éticas e morais nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental ocorrem por meio de práticas isoladas, por vezes 

desprovidas de reflexão e diálogo, esse fato decorre da desvalorização do papel da 

escola, de crenças particulares dos educadores dificuldade em atrelar os temas 

transversais aos conteúdos escolares exigidos com maior peso no currículo das 

escolas. 

Dessa maneira, a resolução de problemas matemáticos em sala de aula, como 

proposta para o ensino de aprendizagens matemáticas se apresentou como um 

campo rico para discussões, uma vez que o problema a ser resolvido motiva os 

educandos. A junção de problemas matemáticos com dilemas morais que suscitem 

discussões e reflexões é um potencial recurso para se educar moralmente, pois esse 

trabalho comumente se resume a campo da literatura exclusivamente. 

Acreditamos que o tema abordado nesta pesquisa tenha fundamental 

importância para a docência, pois as dificuldades encontradas pelos professores em 

inserir diálogos e reflexões morais e éticas nas práticas docentes, na área de 

Matemática, devem ser pesquisadas para que os educadores possam compreender 

e colaborar com a melhoria no ensino das aprendizagens matemáticas, para além das 

avaliações, atendendo ao que preconiza a BNCC - Base Nacional Comum Curricular 

- no que tange a formação integral do aluno. 

O problema de pesquisa que norteia este estudo é: Como o desenvolvimento 

moral pode ser promovido por meio da discussão de temas morais contidos em 

problemas matemáticos no primeiro ano do Ensino Fundamental? 

O objetivo geral deste estudo é investigar se uma proposta de educação moral 

por meio da resolução de problemas matemáticos, que apresentem em seu escopo 

dilemas com temas morais do cotidiano, pode contribuir para o desenvolvimento do 

juízo moral de crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental. 
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Esta pesquisa está estruturada da seguinte maneira: No segundo capítulo 

discutiremos sobre a temática da Educação Moral enquanto possibilidade de 

desenvolvimento do juízo moral no contexto escolar. Analisaremos a partir da obra “O 

Juízo Moral na Criança” de Jean Piaget (1392/1994) considerado o teórico de maior 

referência na temática, as contribuições de diversos outros autores que se 

debruçaram em investigar possibilidades de Educação Moral na contemporaneidade.  

No terceiro capítulo trataremos da resolução de problemas matemáticos e suas 

especificidades e da possibilidade de educar moralmente por meio da resolução de 

problemas matemáticos. 

No quarto capítulo discorremos sobre a metodologia adotada para este estudo, 

bem como, os procedimentos para coleta e análise dos dados, aspectos éticos, 

contextualização e caracterização dos participantes. 

Neste mesmo capítulo apresentamos o produto educacional que se trata de um 

guia de orientações didáticas que tem como objetivo de fomentar o desenvolvimento 

de habilidades matemáticas e de habilidades éticas e morais, através de práticas a 

luz da metodologia de resolução de problemas proposta por Polya (1994) e da 

Educação Moral proposta por Piaget (1932/1994) e Puig (1998), atrelando às 

situações-problemas dilemas morais para subsidiar o professor em práticas docentes 

voltadas para a promoção da autonomia moral dos educandos. 

No quinto capítulo apresentamos os dados coletados na fase de pré-teste e 

intervenção e os resultados obtidos, correlacionando os relatos e resultados com a 

teoria que embasa este estudo e evidenciando o uso de problemas matemáticos na 

promoção do desenvolvimento moral. 
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2 A EDUCAÇÃO MORAL: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

 A educação moral a que nos referimos neste estudo se concentra no processo 

educativo que visa desenvolver valores morais que estão entre as ações que 

promovem a humanização do homem e o considera apto a viver em sociedade de 

forma livre e justa. 

Essa concepção de educação para o desenvolvimento da moralidade 

autônoma se propõe a desenvolver o sujeito de forma integral tanto no sentido moral 

(atendendo à pergunta: Como devo viver?), quanto no sentido ético (em resposta à 

questão: Que vida quero viver?).  

No que concerne à educação moral, a concebemos como o processo pelo qual 

as regras deixam de ser leis impostas de forma externa e imperativa e tornam-se 

reflexões internas.  

Cabe mencionar que Piaget (1932) sustentou suas ideias a partir das 

considerações do filósofo Immanuel Kant. Para Kant a educação tem a finalidade de 

tornar o homem “humano”. Segundo ele “O homem não pode tornar-se um verdadeiro 

homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz” (1996, p. 37).  

Kant (1996) entende que na essência de todo ser humano há uma inclinação 

inata para o bem, para ele o homem necessita de uma educação moral, por meio de 

regras, que o encaminhe a agir pelo bem e a suscitar sua bondade.  

A teoria kantiana de fundamentação da ética pauta-se no que ele denominou 

de “imperativo categórico”, cuja essência está em agirmos de tal maneira que a 

máxima da nossa ação se torne uma lei universal. É o princípio da autonomia racional 

e consciente do sujeito.  

Kant defendia que agir moralmente não significa, necessariamente, agir 

conforme as leis e normas da sociedade a que o sujeito pertence, mas para além do 

agir enquanto conduta, o que importa é o porquê se age assim.  

É sabido que cada cultura possui suas regras e leis próprias, portanto não 

existe uma única maneira de definir o que é o agir moralmente correto. 

Para Kant (apud MENIN, 1996), tal princípio seria agir segundo uma máxima 

tal que a própria pessoa queira que aquilo se tornasse uma lei universal, pois se o 

mundo todo não tivesse a mesma conduta, a sociedade seria um verdadeiro caos.   

Kant (1996) por acreditar na educação que humaniza o homem, aponta a 

necessidade de um trabalho voltado à educação, à vida, priorizando então, que o olhar 
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e o agir do educador estivesse sempre dirigido para a busca da liberdade, no sentido 

de almejar a transformação de seu educando e na formação integral, gerando 

cidadãos capazes de responder de forma justa e responsável pelos próprios atos, 

construindo e exercitando sua autonomia moral.  

Para Kant (2004), a razão é que preserva os princípios que articulam intenção 

e dever conforme a autonomia do sujeito. Portanto, a educação moral aqui 

apresentada tem como objetivo a formação de sujeitos autônomos (PIAGET, 1996; 

PUIG, 1998a, 1998b), e, como tal, acontece por meio das interações sociais em 

ambientes justos e democráticos. 

 

2.1 A teoria do desenvolvimento do juízo moral de Piaget. 

 

O desenvolvimento do juízo moral aqui apresentado é concebido por Jean 

Piaget (1932/1994). Seus estudos e colaboração acerca do tema são consideráveis e 

reconhecidos mundialmente. Para esse autor a moral da criança é desenvolvida por 

meio de um caminho psicogenético no qual a relação com as regras é construída. 

Na obra “O juízo Moral na criança” (1932/1994), Piaget observou como crianças 

se comportavam com relação às regras durante o jogo de bolinhas (bolinhas de gude). 

Dois questionamentos levaram Piaget a investigar o respeito das regras desse 

jogo, são eles: “Como os indivíduos se adaptam pouco a pouco a essas regras, como 

então observam a regra em função de sua idade e de seu desenvolvimento mental?” 

e “Que consciência tomam das regras, que tipos de obrigações resultam para eles, 

sempre de acordo com as idades, do domínio progressivo da regra?” (PIAGET, 

1932/1994).  

Para tal, Piaget fez indagações e as dividiu em dois processos 

complementares.  A partir dos resultados obtidos por meio da investigação do jogo de 

bolinhas Piaget (1932/1994) afirma a existência, primeiramente, de quatro estágios 

referentes à prática das regras. Em seguida, descreve acerca da consciência da regra 

e divide-a em três etapas. 

Desse modo, ele pôde afirmar a existência de três tipos de regras, são elas,  1) 

Regra Motora: que faz parte da fase pré-verbal, onde a criança ritualiza sua ação 

sobre os objetos e os elabora; 2) Regra Coercitiva: essa regra é caracterizada por 

uma fase onde a criança considera as regras como sagradas e imutáveis, porque 

aquele que as informa, no caso o adulto, é um ser superior e inatingível; 3) Regra 
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Racional: em que, quase adolescente, para o indivíduo as regras não são mais aceitas 

como dadas, a menos que atenda às necessidades e/ou desejos do outro. Podem ser 

modificadas desde que haja uma decisão coletiva e aceitação do grupo (PIAGET, 

1932/1994). 

 Piaget observou dois fenômenos em relação às regras: a consciência e a 

prática as regras  

1º) A prática das regras, isto é, a maneira pela qual as crianças de diferentes 
idades as aplicam efetivamente.2º) A consciência da regra, isto é, a maneira 
pela qual crianças de diferentes idades se apresentam o caráter obrigatório, 
sagrado ou decisório, a heteronomia ou a autonomia inerente às regras do 
jogo (PIAGET, 1932/1994, p. 23) 

 

 O primeiro concerne à prática da regra, isto é, a maneira como cada criança 

efetivamente aplica a regra, e o segundo definido como a consciência da regra, que 

se trata da maneira pela qual as crianças, de diferentes idades, refletem sobre a regra.  

Para Piaget (1932/1994) as relações existentes entre a prática e a consciência 

da regra são, de fato, as que melhor permitem conceber a natureza psicológica das 

realidades morais.  

Piaget (1932/1994) constatou a existência de quatro estágios sucessivos, 

relacionados à prática da regra, as idades apresentadas por ele configuram-se como 

marcadores, mas não como definitivas. 

O primeiro estágio foi denominado de motor e individual, esse estágio ocorre 

por volta dos 0 aos 2 anos, abrangendo bebês e crianças. Essa fase é marcada pelo 

desejo e por hábitos motores em que a “criança manipula bolinhas em função de seu 

próprio desejo (PIAGET, 1932/1994, p.33)”. 

Nesse contexto percebe a presença do jogo simbólico, sem a necessidade de 

regras e individual por atender a esquemas ritualizados pela própria criança. 

Para Piaget (1932/1994), mesmo que essa fase não apresente regras coletivas 

ela é essencial para a formação de esquemas mais elaborados, pois partindo de 

experiências individuais ela estruturará representações coletivas. De acordo com 

Vinha (2000, p.53) esse estágio se caracteriza como: 

 O segundo estágio chamado de egocêntrico que vai dos 02 aos 05 anos, 
inicia-se quando a criança recebe do exterior o conjunto de regras já 
codificado. Ela irá, apesar de imitar as regras, não se preocupar em encontrar 
parceiros para o jogo, podendo jogar sozinha, e sem se preocupar em vencê-
los, ou seja, neste estágio a criança ainda que jogando em grupo jogará para 
si, acontecerão assim momentos em que todos venceram. 

 

O estágio posterior é marcado pela presença do egocentrismo em que o 
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indivíduo apresenta uma considerável dificuldade em compreender o ponto de vista 

do outro, pois o enxerga sob uma perspectiva centrada nela mesmo, sob a sua própria 

lógica. 

Ao mesmo tempo que apresentam condutas socializadas, demonstram 

comportamentos essencialmente individuais. Nesse contexto o autor observou 

durante um jogo em que a criança queria brincar com outras crianças com mais idade 

que “o menino desse estágio está convencido de conhecer a verdade integral: cada 

um para si, e todos em comunhão com o Mais Velho (PIAGET, 1932/1994, p.43). 

Em síntese, nesse estágio a criança imita e aceita as regras exteriores, mas as 

aplica de forma individualizada. 

Por volta dos sete ou oito anos aparece o estágio da cooperação nascente, 

nessa fase Piaget (1932/1994) observou que o jogo que antes atendia às 

necessidades motoras e egocêntricas, torna-se social. Porém os traços de 

coletividade são ainda momentâneos, a criança não se interessa em conhecer a fundo 

as regras, nem tampouco discuti-las. Nota-se a ausência de uma consciência acerca 

da aplicação dessa mesma regra em circunstâncias diferentes.  

A fase de codificação das regras marca dentre o que Piaget observou sobre a 

prática das regras, o momento que surge o interesse em discutir e refletir sobre as 

regras. Nesse estágio as regras são claramente conhecidas pelas crianças (PIAGET, 

1932/1994). 

De forma bastante simplificada as etapas expostas podem ser descritas 

respectivamente como simples práticas reguladoras (motor), imitação dos maiores 

com a presença do egocentrismo (egocentrismo), cooperação “operar com” 

(cooperação nascente) e interesse pela regra em si mesma (PIAGET, 1932/1994). 

 Piaget constatou a existência de três estágios (momentos) que englobam a 

consciência das regras, ou seja, “como a criança sente e interpreta, para si essas 

regras [...]”. Esses estágios foram denominados de anomia, heteronomia e autonomia. 

O primeiro estágio denominado por ele de anomia, representa uma fase em 

que a criança está fortemente ligada a hábitos de natureza puramente motora, que 

tem por finalidade satisfazer seus impulsos e desejos. O objeto, no caso a bolinha, lhe 

serve apenas como ferramenta simbólica, não cumpre a função real (PIAGET, 

1932/1994). O estágio configurado como pré-moralidade principia-se no nascimento 

e perdura até os 4 ou 5 anos aproximadamente. A priori, não há nenhuma consciência 

moral, a característica que marca esse estágio é a ausência total de normas e regras. 
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O segundo estágio inicia-se por volta dos cinco anos de idade, nessa fase 

observa-se o interesse da criança sem jogar conforme as regras exteriores. As 

crianças nesse estágio concebem as regras como imutáveis, caso contrário a criança 

não legitima a regra. Observa-se nessa fase uma relação de coação, marcada pelo 

respeito unilateral, em que não há trocas entre iguais. 

O respeito pela autoridade (representada pelo adulto ou pelo mais velho) e pela 

obediência cega marca toda essa fase. “No tocante às regras morais, a criança 

intencionalmente se submete, mais ou menos por completo, às regras prescritas” 

(PIAGET, 1932/1994, p. 58). No entanto, nessa fase pode-se afirmar que a criança 

não compreende de fato o sentido das regras e portanto não as utiliza na prática. 

Enfim, no terceiro estágio, denominado autonomia a regra deixa de ser algo 

externo, imutável ou unilateral e abre espaço para o entendimento da regra pautada 

no consentimento mútuo, cujo respeito é obrigatório permitindo-se, todavia, 

transformá-la, à vontade, desde que haja o consenso geral, ou seja, a regra aqui não 

é mais algo intangível, e assim, pode haver certa flexibilidade no julgamento de forma 

democrática (PIAGET, 1932/1994). 

 Com a superação da heteronomia, que é pautada pela coação e pelo 

egocentrismo em detrimento da cooperação é possível observar a ocorrência da 

autonomia. Para Piaget (1932/1994, p.64) “é a partir do momento em que a lei de 

cooperação sucede a regra de coação que ela se torna uma lei moral efetiva”. 

A autonomia promove abertura para que sujeito questione o que lhe é imposto, 

apresentando seus argumentos e decidindo com base na democracia possíveis 

alterações nas regras iniciais. 

Segundo Piaget (1932/1994) a regra coletiva é, a princípio algo exterior ao 

indivíduo e, por consequência, sagrada e imutável. Durante seu desenvolvimento e 

por meio de suas experiências sociais e com o meio, vai-se interiorizando e aparece, 

nessa mesma forma, com a quebra do conformismo e como livre resultado do 

consentimento mútuo e da consciência autônoma. 

Para que o desenvolvimento da consciência e da prática das regras de fato 

ocorra, em prol da moralidade autônoma é necessário que as crianças vivenciem 

relações sociais com outras pessoas, como descreve: 

...a moralidade está inserida no aspecto social, pois refere-se sempre a uma 
situação interativa, isto é, o sujeito com relação ao outro. Se a questão é 
“como devo agir perante o outro?”, logicamente é preciso haver o outro, e, 
em qualquer relação com outrem é necessária a existência de regras e 
normas de condutas que orientem essas relações. (VINHA, 2000, p.38) 
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Em consequência de suas pesquisas Piaget (1932/1994) chegou à conclusão 

de que a partir das relações interindividuais podem emergir duas morais, a de coação 

que corrobora para a manutenção da heteronomia e a de cooperação que leva à 

autonomia.  

Piaget (1932/1994) considera a heteronomia como um reflexo da moral de 

coação, em que as regras são fixas e obrigatórias, nesse contexto os adultos exercem 

considerável influência sobre os menores numa relação assimétrica. Essas relações 

de respeito unilateral reforçam o realismo moral, em que o bem agir está nas condutas 

obedientes. 

A coação adulta leva aos julgamentos baseados pelo prejuízo moral, ou seja, 

é mais importante o dano material em contraposição à moral da intenção. Os 

julgamentos materiais reforçam a noção de responsabilidade objetiva, não 

promovendo a responsabilidade subjetiva que se preocupa com a intencionalidade da 

ação para julgá-la como uma conduta moral ou não. 

No entanto, por meio das relações interindividuais em que se pode observar a 

moral da cooperação nota-se a presença de elementos como a reciprocidade, nesse 

contexto os sujeitos acreditam ser iguais, sem haver superioridade de nenhum dos 

lados e estabelecem trocas justas. Nessa fase prevalece a autonomia e há superação 

do realismo moral e do egocentrismo. 

Piaget (1932/1994) também descreveu que a moral da justiça incide 

diretamente na cooperação. Ele observou dois tipos de justiça, retributiva e 

distributiva. 

A justiça retributiva está intrinsecamente ligada às relações de coação e 

heteronomia e caracteriza-se por dois tipos de sanções, a primeira denominada de 

sanção expiatória utilizada pelas autoridades acreditando que ela seja fundamental 

para a manutenção da ordem, ligada à repressão severa. O castigo é proporcional ao 

ato transgredido (PIAGET, 1932/1994). 

A outra forma de sanção encontrada na justiça retributiva é pela reciprocidade. 

Piaget afirma que “podemos agrupar sob o nome reciprocidade simples ou 

propriamente dita às sanções que constituem em fazer à criança exatamente o que 

ela fez (1932/1994, p.163).”  

No corpo da justiça retributiva Piaget encontrou uma forma primitiva de justiça 

da qual ele denominou de justiça imanente, que considera que toda infração deve ser 
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punida, seja por forças divinas ou físicas. Aqui a transgressão não possui nenhuma 

relação com o castigo.  

Por último Piaget (1932/1994) afirma a existência de uma justiça denominada 

de justiça distributiva. A justiça distributiva é imbuída dos princípios de igualdade e 

equidade. Essa justiça promove que os indivíduos sejam respeitados a partir de 

relações cooperativas. 

Segundo o autor (1932/1994, p.214), 

[...] de um lado, a justiça está subordinada à obediência, logo, a um princípio 
de heteronomia; de outro lado, a própria justiça se prolonga, por um caminho 
inteiramente autônomo, naquela forma superior de reciprocidade que é a 
“equidade”, relação baseada não sobre a igualdade pura, mas sobre a 
situação real de cada indivíduo. 

 

O autor alerta para que os ambientes e as vivências promovam a cooperação, 

rompendo com a perpetuação histórica de práticas punitivas e regras extremamente 

rígidas que apenas reforçam condutas heterônomas. Para ele: 

[...] tanto a recompensa como a punição são incontestavelmente a marca da 
heteronomia moral: é quando a regra é exterior ao indivíduo, que, para 
conquistar sua sensibilidade, torna-se necessário um símbolo de aprovação. 
O esforço autônomo rejeita tais procedimentos. De outro lado, e sobretudo, a 
recompensa é o complemento de certa da competição entre os indivíduos a 
qual nossa educação moral clássica tem usado como recurso da pedagogia 
(PIAGET,1996, p.31).  

 

A seguir apresentaremos as principais ideias de Piaget com relação à 

Educação Moral. 

 

2.2 A Educação Moral em Piaget 

 

A moralidade é construída ao longo da vida por meio das relações sociais que 

o sujeito estabelece. A criança construirá sua moralidade a partir de sua interação 

com as inúmeras e cotidianas experiências que tem com as pessoas e com as 

situações. 

Segundo Piaget, “Toda moral consiste num sistema de regras e a essência de 

toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por estas 

regras” (1932/1994, p.02). 

Essa afirmação que Piaget faz é fundamental e bem complexa, pois para ele o 

mais importante não é possuir esse ou aquele valor moral, mas sim o motivo pelo qual 

aceitamos ou seguimos tais valores, dessa forma a moralidade implica em refletir no 
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porquê seguir certas regras ou leis e não outras, muito mais do que simplesmente 

obedecê-las.  

Tratando da temática de educar moralmente, em 1930, Piaget escreveu o texto 

Os procedimentos de Educação Moral, neste estudo o autor apresentou pontos 

relevantes sobre as relações entre o desenvolvimento do juízo moral e a educação.  

Segundo Piaget (1930/1996), a principal finalidade da Educação Moral é 

promover meios que auxiliem e levem à criança a progredir na construção de sua 

autonomia moral. Desse modo, as relações alicerçadas na coação são inevitáveis e 

as de cooperação, são fomentadas, mesmo que a priori a vivenciará experiências de 

respeito unilateral (essenciais para seu desenvolvimento) e, posteriormente, vivenciar 

situações de respeito mútuo, elementos fundamentais para construção da noção de 

cooperação. 

Cabe mencionar que o autor considera ambas as relações, sejam elas de 

coação ou de cooperação importantes. Num primeiro momento, a coação se faz 

necessária para que a criança conheça as regras e tenha noções sobre o bem e o 

mal, o certo e errado. Ninguém pode formular concepções acerca de algo que não 

conhece. 

Piaget (1930/1996) apontou a existência de dois procedimentos de Educação 

Moral, que denominou de métodos verbais e ativos.  

Segundo o autor (PIAGET, 1930/1996, p.14), “Do mesmo modo que a escola 

em geral, há séculos, pensa ser suficiente falar à criança para instruí-la e formar seu 

pensamento, os moralistas contam com o discurso para educar a consciência”. A partir 

de sua fala podemos inferir que para ele os métodos baseados na mera transmissão 

oral são ineficazes, pois carregam em seu cerne discursos de coação e de respeito 

unilateral, que não possibilitam abertura para o diálogo, nem tampouco faz com que a 

criança reflita sobre o que lhe é imposto.  

 Para se fazer entender, o autor não condena os procedimentos verbais e as 

“lições de moral” desde que eles sejam ferramentas para discutir problematizações 

que tenham surgido a partir das necessidades do grupo.  (PIAGET, 1930/1996, p.19). 

O autor afirma que os procedimentos ativos permitem que “[...] a criança possa 

fazer experiências morais e que a escola constitui um meio próprio para tais 

experiências” (PIAGET, 1930/1996, p.19-20).  

A partir dessa premissa justifica-se a importância da escola enquanto campo 

de possibilidades para desenvolvimento da moralidade. 
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Para ele os métodos ativos são essenciais para promover a reflexão por meio 

de diálogos e interações, nas quais possam vivenciar experiências de cooperativas, 

democráticas, recíprocas e de respeito mútuo. 

Para além dos métodos, outro ponto extremamente importante são os 

ambientes dos quais a criança é exposta, ambientes justos promovem o 

desenvolvimento da autonomia moral. 

 

2.3 A Educação em valores para Puig 

 

Josep Maria Puig é professor catedrático de Teoria da Educação da 

Universidade de Barcelona e coordenador do Grupo de Pesquisas em Educação 

Moral (GREM). Reconhecido como um dos maiores especialistas em educação moral 

na Espanha e no mundo. Suas efetivas contribuições para o sistema educacional 

espanhol se estendem também para tantos outros países, como o Brasil, que tem se 

empenhado em ampliar o espaço de discussão acerca da educação moral nas escolas 

de todo o país. 

Suas contribuições individuais e coletivas têm suscitado muitas pesquisas e 

discussões que se debruçam a compreender o desenvolvimento da moralidade 

partindo das ideias piagetianas e caminhando para uma perspectiva contemporânea.  

Segundo Puig (1998a), a educação moral é uma possibilidade de construção 

de uma personalidade moral, pois para ele a personalidade não pode ser construída 

por meio da clarificação de valores, que é o descobrimento dos próprios valores de 

um indivíduo. Para Puig (1998a) personalidade moral é um processo de construção 

coletiva.  

O autor afirma que: 

A educação moral deve ajudar a analisar criticamente a realidade cotidiana e 
as normas sociomorais vigentes, de modo que contribua para idealizar formas 
mais justas e adequadas de convivência. Também pretende aproximar os 
educandos de condutas e hábitos mais coerentes com os princípios e normas 
que vão construindo (PUIG, 1998b, p.15). 
  

García e Puig (2010, p.20) afirmam não ser possível comprovar que alguém 

internalize valores morais por meio de explicações orais recebidas pelos adultos, nem 

tampouco pela memorização de tais conceitos. Para eles educar moralmente é uma 

tarefa de ensinar a viver e isso não se resume a transmitir saberes, pois o que é 

necessário para o sujeito desenvolver a sua personalidade moral autônoma são um 
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conjunto de habilidades, capacidades ou virtudes, e nada disso se aprende com 

discurso.  

Para Puig (1998a) existem elementos e dinamismos que intervém de forma 

pontual na construção da personalidade moral, os principais são os meios de 

experiência moral e os problemas sociomorais. Tão importante quanto os elementos 

mencionados são os recursos e procedimentos de sua própria consciência moral que 

o sujeito mobiliza para enfrentar e solucionar os seus próprios conflitos. 

A construção da personalidade moral se dá em meio às relações que o 

indivíduo traça que evidenciem questões de cunho moral. “A construção da 

personalidade moral se produz sempre no interior ou em relação a certo número de 

meios de experiência” (PUIG, 1998a, p. 151).  

O desenvolvimento de uma educação moral que leva a construção de uma 

personalidade moral depende essencialmente na experimentação e na vivência moral 

entre os sujeitos. “A influência do meio é uma condição da autonomia do sujeito. O 

meio de experiência moral exerce influência sobre o sujeito, mas também se deixa 

transformar pelo sujeito” (PUIG, 1998a, p. 153).  

Não há passividade na relação entre sujeito e meio quando se educa 

moralmente, uma vez que a personalidade se torna moralmente autônoma, as 

relações desse indivíduo modificam as experiências e as suas formas de 

enfrentamento de conflitos morais.  

A autonomia nos meios de experiência moral não pode ser entendida nem 
como onipotência nem como mera aceitação consciente do que o ambiente 
impõe. A autonomia é a construção de um projeto biográfico próprio a partir 
dos condicionamentos socioculturais oferecidos pelos meios de experiência 
(PUIG, 1998a, p. 153). 

 

O autor afirma a existência de elementos que contribuem para a construção da 

personalidade moral, de acordo com Puig (1998a) são os meios de experiência moral, 

os problemas sociomorais e os recursos morais individuais.  

Puig (1998b, p.35) aponta as finalidades da Educação Moral, a saber, construir 

a identidade moral; aquisição de critérios de juízo moral; Desenvolvimento das 

capacidades de compreensão crítica; fomentar as disposições para a autorregulação; 

reconhecer e assimilar valores universalmente desejáveis e informação moralmente 

relevante e reconhecer e valorizar o pertencer às comunidades de convívio. 

O autor descreve alguns procedimentos práticos que podem potencializar a 

Educação Moral como a clarificação de valores, discussão de dilemas morais, 
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exercícios de role-playing, resolução de conflitos, exercícios de autorregulação (PUIG, 

1998b, p.35). 

Os meios de experiência moral constituem-se de elementos como metas, 

possibilidades de comportamento, formas de relação e regulação, guia de valor e 

dispositivos físicos e organizativos (PUIG, 1998a).  

Os recursos morais individuais são os procedimentos de consciência moral e 

os guias de valor.  A problematização dos conflitos é peça-chave indispensável para 

a formação moral (PUIG, 1998a). 

As metas se referem aos papéis sociais e as funções que cada indivíduo 

assume dentro de um determinado grupo em um contexto. Os papéis sociais 

determinam a conduta do sujeito (o agir) dentro do contexto em que está inserido 

(PUIG, 1998a).  

O autor identificou os procedimentos de consciência moral como capacidades 

que levam a construção da personalidade moral e para tal, os procedimentos descritos 

não se apresentam de forma isolada ou linear, uma vez que uma capacidade possui 

estreita relação com a outra (PUIG, 1998a).  

Portanto para Puig a personalidade moral é produto da educação moral, sem 

ela a construção de uma personalidade moral autônoma não se desenvolve em sua 

plenitude.  

A seguir apresentaremos a metodologia da resolução de problemas 

matemáticos como possibilidade de educar moralmente. Entendemos que é por meio 

de situações conflituosas e mobilizadoras que as crianças podem encontrar um 

território para reflexão e discussão. 

 

3 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS COMO PROPOSTA 

METODOLÓGICA 

 

 A atividade humana de resolver problemas está presente a todo o momento 

no cotidiano das pessoas, essas situações conflituosas que exigem soluções, estas 

soluções requerem que o sujeito organize estratégias para o enfrentamento. 

No contexto da aprendizagem matemática, uma das principais finalidades do 

ensino da Matemática é desenvolver a capacidade de resolução de problemas, 

associada ao desenvolvimento da capacidade de comunicação e interação. A 

comunicação trata-se de um processo social onde os sujeitos se encontram num 
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processo de interação e socialização, tecendo trocas de informações, trabalhando 

mutuamente na construção de significados (ONUCHIC, 2014).  

Pesquisas na área da educação matemática tem registrado a necessidade de 

mudanças de forma emergencial (ONUCHIC, ALLEVATO, 2014; JUSTULIN, 2014; 

DANTE, 2010). De modo geral, atualmente o ensino de Matemática se resume em 

regra mecânica oferecida pelas escolas, que ninguém sabe em quais situações 

utilizar. Falta formação aos docentes para aprofundar os aspectos mais relevantes, 

aqueles que possibilitam considerar os conhecimentos prévios dos alunos, as 

situações e os novos saberes a construir. 

 A temática Resolução de Problemas tem sido cada vez mais discutida e 

analisada nos últimos anos, tanto entre pesquisadores e elaboradores de currículos 

como entre professores e educadores. A resolução de problemas como uma das 

principais experiências de aprendizagens no ensino da Matemática é uma proposta 

que tem sido fortalecida nas últimas décadas (DANTE, 2010; BRITO, 2006; 

STERNBERG, 2010).  

Para entendermos a proposta de ensino pautada na resolução de problemas, 

faz-se necessária a compreensão de alguns elementos estruturantes dessa proposta.  

Alguns autores definem o termo problema de diferentes maneiras. Para 

Onuchic (1999) um problema é uma situação em que o sujeito esteja motivado a 

resolver. 

Para Pozo (1998) problema é uma situação em que o sujeito tem de decidir 

sobre um procedimento para buscar a solução. 

Para que possamos falar da existência de um problema, a pessoa que está 
resolvendo essa tarefa precisa encontrar alguma dificuldade que a obrigue a 
questionar-se sobre qual seria o caminho que precisaria para seguir para 
alcançar a meta (ECHEVERRÍA, 1998, p. 48).   

 

Sternberg (2010) afirma que problema é uma situação inédita que exige a 

elaboração de estratégias, e uso da criatividade, pois a busca pela resposta ou 

solução, não se dá do mesmo modo para todos os envolvidos. 

Segundo Dante (2010, p.11) problema é “um obstáculo a ser superado, algo a 

ser resolvido e que exige o pensar consciente do indivíduo para solucioná-lo.” 

Para Dante (1998), um problema matemático é qualquer situação que exija a 

maneira matemática de pensar e conhecimentos específicos para solucioná-la. O 

autor ressalta que um bom problema deve: 
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 ser desafiador para o aluno; 

 ser real; 

 ser interessante; 

 ser o elemento de um problema realmente desconhecido; 

 não consistir na aplicação evidente e direta de uma ou mais operações 

aritméticas; 

 ter um nível adequado de dificuldade. 

Para Dante (2010) os problemas podem ser divididos de acordo com sua 

estrutura e seus critérios para resolução. 

Nos exercícios de reconhecimento o objetivo maior é fazer com que o aluno 

reconheça, identifique ou lembre-se de um conceito, um fato específico, uma 

definição, uma propriedade (DANTE, 2010, p.24). 

Para Dante (2010) exercício de algoritmos consiste em problemas que podem 

ser resolvidos seguindo um passo a passo. São exercícios que requerem a execução 

dos algoritmos da adição, subtração, multiplicação e divisão. Sua finalidade é treinar 

a habilidade em executar um algoritmo e reforçar conhecimentos anteriores dessa 

natureza. 

Segundo Dante (2010) problemas do tipo padrão são problemas cuja resolução 

exige a aplicação direta de um ou mais algoritmos anteriormente aprendidos e não 

exigem qualquer estratégia. A solução do problema já está explícita no próprio 

enunciado, a tarefa básica é transformar a linguagem usual em linguagem 

matemática, identificando as operações ou algoritmos necessários para resolvê-lo. De 

modo geral, não aguçam a curiosidade dos alunos nem o desafiam. 

Os problemas do tipo padrão podem ser divididos em problemas simples que 

são resolvidos com apenas uma operação aritmética e os problemas do tipo padrão 

compostos que exigem mais de uma operação para a sua solução (DANTE, 2010). 

Os problemas heurísticos ou problemas processo são aqueles cuja solução 

envolve operações que não estão contidas explicitamente no enunciado. Em síntese 

eles não podem ser traduzidos diretamente para a linguagem matemática, nem 

tampouco resolvidos pela mera aplicação automática de algoritmos, pois exigem que 

o indivíduo pense e estruture um plano de ação, uma estratégia que poderá levá-lo à 

solução (DANTE, 2010, p.25). 
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 Este tipo de problema estimula a curiosidade e permite o desenvolvimento da 

criatividade, sua iniciativa, seu espírito explorador e iniciam o aluno no 

desenvolvimento de estratégias e procedimentos para resolver situações-problema 

valendo-se de meios pessoais. Esses tipos de problema são mais indicados para 

desenvolver as habilidades de resolução de problemas (DANTE, 2010). 

Problemas de aplicação ou mais conhecidos como situações-problema são 

problemas que retratam situações reais do cotidiano e que exigem o uso de 

conhecimentos matemáticos para serem resolvidos. “Através de conceitos, técnicas e 

procedimentos matemáticos procura-se matematizar uma situação real, organizando 

os dados em tabelas, traçando gráficos, fazendo operações etc. (DANTE, 2010, 

p.27).” 

Há ainda os problemas de quebra-cabeça que se tratam de problemas que 

envolvem e desafiam grande parte dos alunos, que os entendem como um jogo, uma 

brincadeira ou um passatempo. Esse tipo de problema forma a chamada matemática 

recreativa, pois sua solução depende por vezes, apenas de sorte, truque ou 

perspicácia (DANTE, 2010). 

Após conhecermos os tipos de problemas e suas especificidades faz-se 

necessário compreendermos os processos exigidos para a resolução de problemas. 

De acordo com Polya: 

[...] Primeiro, temos de compreender o problema, temos de perceber 
claramente o que é necessário. Segundo, temos de ver como os diversos 
itens estão inter-relacionados, como a incógnita está ligada aos dados, para 
termos a ideia da resolução, para estabelecermos um plano. Terceiro, 
executamos o nosso plano. Quarto, fazemos um retrospecto da resolução 
completa, revendo-a e discutindo-a (POLYA, 1994, p. 4). 

 

Segundo o esquema de Polya (1994) são quatro as principais etapas para a 

resolução de um problema são: Compreender o problema; Elaborar um plano; 

Executar o plano; Fazer o retrospecto ou verificação. 

Na etapa de compreensão do problema o aluno deverá ser capaz de 

compreender o enunciado, identificar o que se pede no problema, extrair os dados do 

problema, analisar se é possível fazer uma figura, esquema ou diagrama com os 

dados do problema e por fim estimar se é possível antecipar e estimar uma solução 

(DANTE, 2010, p.34). 

De acordo com Dante (2010), a fase de elaboração de um plano exigirá do 

aluno refletir sobre quais estratégias utilizará, se conhece outros problemas do mesmo 
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tipo, se é possível transpor os dados para tabelas ou gráficos, se existem mais de uma 

possibilidade para resolução. 

Para Polya (1994) na etapa de execução do plano é necessário pôr em prática 

o plano elaborado nas etapas anteriores, efetuando os cálculos e as estratégias 

indicados no plano de ação. 

A última etapa consiste na verificação ou retrospecto do plano, ou seja, 

examinar se a solução está correta, se atendeu ao pedido pelo problema e se o 

método utilizado é eficaz na resolução de outros problemas semelhantes (POLYA, 

1994). 

Polya (1994, p.3), aponta que:  

[...] A resolução de problemas é uma habilitação prática como, digamos, o é 
a natação. Adquirimos qualquer habilidade por imitação e prática. Ao 
tentarmos nada, imitamos o que os outros fazem com as mãos e os pés para 
manterem suas cabeças fora d’água e, afinal, aprendemos a nadar pela 
prática da natação. Ao tentarmos resolver problemas, temos de observar e 
imitar o que fazem outras pessoas quando resolvem os seus e, por fim, 
aprendemos a resolver problemas, resolvendo-os. 

 

Para Sternberg (2010) embasado na Psicologia Cognitiva, a resolução de um 

problema, de qualquer natureza, não especificamente da Matemática, se dá por um 

processo cíclico dividido em sete etapas. 

Para o autor o processo de resolução de um determinado problema começa 

pela identificação do problema, primeiro e importante passo para reconhecer a meta 

a ser alcançada. A segunda etapa consiste na definição do problema, ou seja, defini-

lo e representá-lo para entender como solucioná-lo. A terceira etapa é a elaboração 

de uma estratégia para a solução do problema, que consiste em planejar caminhos 

para solucioná-lo (STERNBERG, 2010, p.385). 

A quarta etapa é a organização das informações sobre um problema, integrar 

as informações necessárias para o cumprimento do desafio. A quinta etapa de 

resolução de um problema é a alocação de recursos, ou seja, utilização do tempo, 

espaço, materiais e conhecimento. Em seguida é a etapa de monitoramento, que se 

trata da medição e avaliação dos passos tomados durante o percurso. E por último a 

etapa de avaliação, que permite ao sujeito avaliar a solução após concluída 

(STERNBERG, 2010, p.385). 

A representação do ciclo de resolução de problemas proposto por Sternberg 

(2010) está apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1-  Ciclo de resolução de problemas (STERNBERG, 

2010) 

 

Fonte: Sternberg (2010, p.385) 

 

Para Sternberg (2010) a experiência com situações-problema – desafios – faz 

parte de um ciclo que é composto por passos bem definidos e que, de acordo com a 

Neurociência, ativa o lobo pré-frontal a cada vez que nos deparamos com ele, 

promovendo estruturações significativas. 

Um bom problema deve ser capaz de instigar o aluno a resolvê-lo. Deve ser 

interessante, criativo, desenvolver seu pensamento e desafiá-lo constantemente, pois 

ao contrário ele ficará desmotivado. 

Para Vickery, 

[...] o termo resolução de problemas matemáticos significa qualquer problema 
em que as crianças precisam selecionar e aplicar conhecimentos e conceitos 
matemáticos para encontrar uma solução. Os problemas podem incluir 
aritmética, problemas com enunciados, investigações ou quebras-cabeça. O 
valor da resolução de problemas, no entanto, não é definido pela natureza do 
desafio, mas pela extensão em que crianças tomam decisões autônomas 
sobre a matemática e as abordagens que elas empregam (2016, p.150). 

 

De acordo com Vickery (2016), muitos professores possuem a crença de que a 

resolução de problemas é uma habilidade dificílima de ser ensinada em sala de aula, 

porém se as crianças tiverem oportunidades ricas para se envolverem e explorarem 

um problema, as habilidades e o modo apropriado de pensar nas situações de 

resolução de problemas pode ser adquiridos por elas. 

A autora defende que é possível ensinar os processos de resolução de 

problemas para as crianças, proporcionando o desenvolvimento de uma estrutura 

intitulada Pensando Ativamente em um Contexto Social (TASC) que corresponde a 
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um processo gradual de pensamento quando a criança se envolve na resolução de 

um problema (VICKERY, 2016, p.150). 

Sternberg (1985) afirma que a inteligência pode ser mensurada pela 

capacidade de empregar o pensamento e as habilidades de resolução de problemas 

em todas as dimensões da vida. O autor acredita que é possível desenvolver e ampliar 

as funções intelectuais das crianças por meio da abordagem frente ao planejamento 

e à execução de tarefas para solucionar um determinado problema. 

Em síntese, só podemos considerar uma situação como um problema se ela 

mobilizar cognitivamente o sujeito na busca pela sua solução. Sendo assim, a busca 

pela solução de um determinado problema também requer uma estruturação lógica. 

Dante (1998) afirma que embora tão valorizada, a resolução de problemas é 

um dos tópicos mais difíceis de serem trabalhados na sala de aula. Os indicativos 

comprovam que muitos dos alunos sabem operacionalizar os algoritmos, mas não 

conseguem resolver um problema que envolva um ou mais desses algoritmos. 

Um problema pode envolver muito mais do que a simples sistematização das 

operações aritméticas. Mas acima de tudo, deve possibilitar ao aluno desenvolver 

estratégias, buscar vários percursos para solucioná-lo, utilizar estratégias pessoais, 

mobilizando sua capacidade de raciocínio. 

A vivência e a experiência não alienadas ativam o desenvolvimento da 

criatividade, aspecto importante e complementar à resolução de problemas 

(STERNBERG, 2010). 

A criatividade, portanto, é um dos elementos norteadores da resolução de 

problemas. Talvez, seria ousado dizer que ela é desenvolvida por e move o ciclo 

proposto por Sternberg (2010). 

O ensino da Matemática baseado na resolução de problemas pressupõe que o 

professor promova: 

[...] nos alunos o domínio de procedimentos, assim como a utilização dos 
conhecimentos disponíveis, para dar resposta a situações variáveis e 
diferentes. Assim, ensinar os alunos a resolver problemas supõe dotá-los da 
capacidade de aprender a aprender, no sentido de habituá-los a encontrar 
por si mesmos, respostas às perguntas que os inquietam ou que precisam 
responder, ao invés de esperar uma resposta já elaborada por outros e 
transmitida pelo livro-texto ou pelo professor (POZO, 1998, p.9).  

 

Na contramão dos estudos em Educação Matemática, pode-se notar, que a 

Matemática tem sido muitas vezes ensinada por meio de resolução de exercícios de 

prontidão em detrimento dos problemas matemáticos reais, este tipo de metodologia 
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não promove a reflexão por parte dos alunos, nem tampouco a construção de 

conhecimentos. 

Segundo Sadovsky (2007, p.15) o baixo desempenho dos alunos em 

matemática é realidade de vários países, não só no Brasil. Percebe-se que avaliação 

externa em larga escala está assumindo cada vez mais, uma posição de evidência, 

no cenário educacional da sociedade contemporânea em prol de melhorias no ensino 

e na organização do sistema. O grande desafio que temos e para o qual precisamos 

encontrar soluções é a questão da qualidade da educação ofertada.  

Vale ressaltar que o trabalho com desafios matemáticos está na introdução de 

novas metodologias de ensino, onde o aluno seja sujeito de aprendizagem, 

respeitando seu contexto e levando em consideração os aspectos recreativos e 

lúdicos das motivações própria de sua idade, sua imensa curiosidade e desejo de 

realizar atividades diversificadas.  

 

3.1 A resolução de problemas do campo aditivo no primeiro ano do Ensino 

Fundamental 

 

 O Educação matemática é um processo eminentemente social que se faz vivo 

nas situações reais do cotidiano das pessoas. Desse modo, a realidade da matemática 

não se dá por meio dos conceitos e sim pela relação do sujeito com as situações das 

quais ele tenha que mobilizar diferentes aprendizagens para chegar a solução de um 

determinado problema. 

As dificuldades relacionadas à adição e subtração têm sido objeto de estudo 

de diversos pesquisadores em Educação Matemática (VERGNAUD, 1996; DANTE, 

1998; MAGINA et al, 2001). 

É bem comum os alunos saberem efetuar com algoritmos (contas de adição, 
subtração), mas não conseguem desenvolver problemas que envolvam estes 
conceitos. Existem muitos fatores que implicam nessas dificuldades, como a 
interpretação do enunciado, a falta de compreensão dos diferentes 
significados de cada operação, o padrão dos problemas sugeridos. (DANTE 
1998, p. 3). 

 

Para Vergnaud (1996 apud MAGINA, 2001) as situações estão relacionadas à 

realidade, é através delas que os conceitos ganham significado e sentido para as 

crianças. O autor pontua que a origem do conhecimento matemático na criança tem 

considerável relação com o meio em que ela está inserida. 
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Por meio da Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud (1996 apud 

MAGINA, 2001) entendemos que um conceito nunca deve ser ensinado de forma 

isolada. Para resolver uma simples situação-problema do campo aditivo a criança 

deve ter adquirido vários outros conceitos como noção de temporalidade, contagem, 

dentre outros. 

Para Piaget apud Nunes et al (2009, p. 52): 

[...] as crianças desenvolvem os esquemas de juntar e separar 
independentemente um do outro, sem compreender a relação que existe 
entre os dois. Para atingir uma compreensão mais avançada, passando do 
conhecimento baseado em esquemas de ação para um conceito operatório 
de adição e subtração, é necessário que o aluno consiga coordenar os dois 
esquemas, reconhecendo a relação inversa que existe entre a adição e a 
subtração. 

 

De acordo com Vergnaud (1996 apud Magina, 2001) um campo conceitual é 

um conjunto de situações, cujo domínio progressivo exige uma variedade de 

conceitos, procedimentos, saberes e de representações simbólicas que estejam 

intrinsecamente mobilizadas. 

Vergnaud afirma que o campo conceitual das estruturas aditivas são 

caracterizadas por um conjunto de situações que pedem uma adição, uma subtração, 

ou ainda uma combinação de duas operações aritméticas para serem resolvidos 

(1996 apud MAGINA, 2001). 

O referido autor define o campo conceitual das estruturas aditivas é através das 

“relações aditivas de base”, ou seja, pelas “operações de pensamento” desprendidas 

para a resolução do problema. 

O autor buscou definir as situações-problema do campo aditivo por sua 

estrutura semântica e não pelas operações e conteúdos matemáticos necessários à 

sua resolução. 

De acordo com Magina (2001) duas proposições são consideradas prototípicas 

da adição e pela qual as crianças começam a refletir sobre essa operação, são elas: 

a reunião de duas partes em um todo e a transformação de uma quantidade inicial. 

Vários pesquisadores classificam os problemas com estruturas aditivas em 

quatro tipos: transformação (mudança), comparação, combinação e igualdade 

JUSTO, 2009; MAGINA et al, 2001; VERGNAUD, 2011). 

Magina (2001, p.16) aponta alguns conceitos pertencentes ao campo 

conceitual aditivo:  
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As situações aditivas envolvem diferentes conceitos que fazem parte dessas 
estruturas, entre os quais citamos:  
• Conceito de medidas, (por exemplo, a magnitude 11 é maior que 7, que é 
maior que 4);  
•Conceito de adição,  
•Conceito de subtração, 
•Conceito de transformação de tempo (por exemplo, “Maria possui agora … 
quanto possuía antes?”);  
•Relações de comparação (por exemplo, “quem tem (é) mais, quem tem (é) 
menos?”, “quanto tem a mais, quanto tem a menos?”);  
•Composição de quantidades. 

 

Tendo como base a Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud (1982), 

Magina et al (2001) que classificam os problemas aditivos, a partir de suas 

características estruturais, em problemas de composição, de transformação e de 

comparação, entendemos: 

 A classe de problemas de composição compreende as situações que 
envolvem parte-todo - juntar uma parte com outra parte para obter o todo, ou 
subtrair uma parte do todo, ou subtrair uma parte do todo para obter a outra 
parte.  

 A classe dos problemas de transformação é aquela que trata de situações 
em que a ideia temporal está sempre envolvida - no estado inicial tem-se uma 
quantidade que se transforma (com perda/ganho; acréscimo/decréscimo; 
etc.), chegando ao estado final com outra quantidade.  

 A classe dos problemas de comparação diz respeito aos problemas que 
comparam duas quantidades, uma denominada de referente e a outra de 
referido (MAGINA et al, 2001, p. 28-29). 

 

A seguir apresentamos as Relações Aditivas de Base, propostas por Vergnaud, 

no Quadro 2 .  
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Quadro 2 -Relações Aditivas de Base 

 

Fonte: VERGNAUD, 1996, p. 172. 

 

Portanto, situações-problema do campo aditivo abordam conceitos, como, 

juntar, retirar, transformar e comparar, exigindo do aluno competências para resolver 

diversos tipos de situações com diferentes níveis de complexidade e desafio, mais do 

que simplesmente possuir habilidade para resolver operações aritméticas.  

Em decorrência dessa exigência, é de fundamental relevância que o professor, 

enquanto mediador entre o conhecimento matemático e o aluno, explore em sala de 

aula diferentes situações problematizadoras com estruturas diferentes. 

Cabe mencionar que para o autor “não é em alguns dias ou em algumas 

semanas que uma criança adquire uma competência nova ou compreende um 

conceito novo, mas, sim ao longo de vários anos de escola e de experiência” 

(VERGNAUD, 2011, p.16). 

 

3.2 A educação moral por meio da resolução de problemas matemáticos 
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A atividade de resolver problemas não se restringe ao campo da Matemática. 

A ação de buscar soluções para situações conflituosas do cotidiano faz parte da vida 

das pessoas. A aprendizagem pautada na resolução de problemas desenvolve no 

educando a capacidade para enfrentar desafios em quaisquer outras áreas do 

conhecimento, para muito além da Matemática. Desse modo a perspectiva 

metodológica de resolução de problemas pode ser transposta a qualquer outra área 

do saber. 

De acordo com Skovsmose (2000), um problema de cunho matemático pode 

ser formulado baseado apenas na Matemática pura. Mas, também pode ser elaborado 

com referência na realidade, que são aqueles externos ao componente curricular da 

Matemática. E, por fim, há problemas que são fictícios, irreais, ou seja, não existem 

no dia a dia, na vida cotidiana, mas fazem menção a fatos da realidade, que o autor 

denominou de semirrealidade. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, principalmente no primeiro ano a 

resolução de problemas deve ser trabalhada como ponto de partida para todos os 

novos conceitos e conteúdos. Pois o desafio na busca pela resolução promove sentido 

e consequentemente apropriação real do conteúdo desenvolvido em sala de aula 

(ONUCHIC e ALLEVATO, 2014). 

Partindo da premissa de que a atividade de resolver problemas é fundamental 

para a vida humana, o trabalho com o desenvolvimento de habilidades morais e éticas 

pode ser desenvolvido concomitantemente aos conteúdos matemáticos, 

possibilitando ao professor educar moralmente. 

Piaget (1930/1996) defendia que a educação moral não pode ser entendida 

como uma área do saber, uma disciplina de forma fragmentada, mas deve por 

excelência ser um elemento constituinte da totalidade do sistema, ou seja, nessa 

proposta as crianças e os jovens não devem ter momentos distintos para o 

desenvolvimento da educação moral, mas vivenciar e experienciar a moralidade em 

todos os aspectos, momentos e ambientes presentes na realidade da escola. 

De acordo com Puig (1998b, p.15) a educação moral frequentemente é 

associada a formas educativas tradicionais e exercida através da exposição à valores 

e condutas de maneira impositiva e heterônoma. Para ele a educação deve tender-se 

a uma “reflexão individual e coletiva que permita elaborar racional e autonomamente 

princípios gerais de valor, princípios que ajudem a defrontar-se criticamente com 

realidades [...] (1998b, p.15)”. 
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De acordo com Puig (1998b), a educação do futuro busca a aproximação de 

uma educação integral que desenvolva o sujeito em todas as suas dimensões, sejam 

elas intelectual, social, ética, emocional, corporal e espiritual e que não se restrinja 

meramente ao acúmulo de conteúdos. 

Partindo dessa premissa a Base Nacional Comum Curricular - BNCC - é um 

documento de referência para a construção dos currículos de todas as escolas do país 

sejam elas públicas ou privadas.  

A Base foi elaborada sob o alicerce de dez competências gerais que nortearão 

o trabalho das escolas e dos professores em todos os anos e em todos componentes 

curriculares (áreas do saber) da Educação Básica brasileira. O referido documento 

conceitua as competências gerais como sendo a “mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), 

atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2017, p.14).” 

A proposta da BNCC afirma a construção de um currículo compromissado com 

a Educação integral. 

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, 
comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, 
colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o 
acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para 
aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, 
atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas 
digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para 
tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e 
buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades 
(BRASIL, 2017, p.14). 

 

De acordo com a BNCC, a educação integral tem como propósito a formação 

e o desenvolvimento global dos estudantes, compreendendo “a complexidade e a não 

linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que 

privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva” (BNCC, 2017, 

p. 14).   

O Ensino Fundamental constitui segunda etapa da Educação Básica que tem 

por finalidade desenvolver integralmente o aluno e fornecer-lhe meios para progredir 

no trabalho e em estudos posteriores, assegurando-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania. (BRASIL, 1996).   

O objetivo central dessa etapa de escolaridade é exposto no art. 32 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional:  



38 

 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do 
ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da 
capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos 
e habilidades e a formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos 
vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 
recíproca em que se assenta a vida social. (BRASIL, 1996)  

  

Dessa forma, o desenvolvimento moral está intrinsecamente inserido nos 

propósitos desta fase de escolaridade, tornando-se um aspecto de importância a ser 

observado e trabalhado. 

Comumente o trabalho com o desenvolvimento de habilidades morais e éticas 

se restringe ao componente curricular de Língua Portuguesa, ao campo da literatura 

e da interpretação de textos e de situações em que estão presentes valores explícitos 

tais como, as fábulas que trazem ensinamentos. Fora este contexto o trabalho no 

campo da moral se mostra bastante vago, nas demais áreas do currículo os 

professores não encontram espaço e articulação para promover o diálogo e reflexão 

acerca de situações que emergem das relações sociais. 

A proposta de Educação Moral numa perspectiva de ensino transversal se 

apresenta como uma possibilidade de desenvolver habilidades éticas e morais e 

promover aprendizagens significativas por meio da exploração de problemas 

envolvendo conceitos matemáticos e dilemas morais.  

Para Devriés e Zan (2007) os temas acadêmicos influenciam e são 

influenciados por ambientes cuja atmosfera seja sócio moral. Para que a moralidade 

seja desenvolvida as crianças precisam vivenciar ambientes justos e que promovam 

a aprendizagem ativa e relações cooperadas. 

[...] o ensino acadêmico sempre ocorre no contexto de uma atmosfera sócio-
moral. Em segundo lugar, as condições para uma melhor promoção dos 
temas acadêmicos são as mesmas necessárias para uma melhor promoção 
do desenvolvimento sócio-moral. Em terceiro lugar, os temas acadêmicos em 
uma sala de aula construtivista integram-se aos objetivos das crianças e são 
ensinados de forma consistente com o desenvolvimento cognitivo e sócio-
moral das crianças (DEVRIÉS e ZAN, 2007, p.268). 

 

De acordo com Devriés e Zan (2007, p. 268) em ambientes de atmosfera 

sociomorais as crianças aprendem os temas acadêmicos (conteúdos escolares) 

dentro de um contexto significativo em que são instigadas e motivadas a pensarem, 

as crianças por exemplo, vivenciam os números e a aritmética por meio da resolução 

de problemas, ou seja, os números se apresentam imbuídos de significado e contexto. 
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Segundo Devriés e Zan (2007) quando se prioriza o desenvolvimento em que 

a aprendizagem é algo a ser protagonizado pela criança, relações heterônomas e 

unilaterais não são admitidas. Para as autoras atmosferas sociomorais são as que 

mais potencializam as aprendizagens. 

A supremacia do desenvolvimento dos temas acadêmicos não podem tolher o 

desenvolvimento ético das crianças, pois as condições que promovem o 

desenvolvimento intelectual são as mesmas que promovem o desenvolvimento moral, 

desse modo, ambos são intrinsecamente ligados e dependentes (DEVRIÉS e ZAN, 

2007, p.269). 

Para Piaget apud Devriés e Zan (2007) quando as crianças vivenciam 

atmosferas sociomorais que promovam o raciocínio por meio de discussões e 

questionamentos. Para ele, todas as relações cooperativas entre adultos e crianças 

resultam em uma reflexão ativa em aspectos tanto morais quanto intelectuais da vida 

da criança. 

Na realidade, a educação constitui um todo indissolúvel e não é possível criar 
personalidades independentes na área ética se o indivíduo também está 
sujeito à limitação intelectual a tal ponto que pode restringir-se a aprender 
apenas decorando, sem descobrir a verdade por si mesmo. Se ele é 
intelectualmente passivo, não saberá como é ser livre eticamente. 
Inversamente, se sua ética consiste exclusivamente na submissão à 
autoridade adulta, e se o únicos intercâmbios sociais que constituem a vida 
da classe são aqueles que unem cada estudante individualmente a um 
mestre que retém todo o poder, ele não saberá como ser intelectualmente 
ativo (PIAGET apud DEVRIÈS e ZAN, 2007, p.270). 

 

Desse modo, o trabalho com temas acadêmicos dentro de uma proposta de 

resolução ativa de problemas matemáticos com dilemas morais em que as crianças 

dialoguem, questionem, reflitam e justifiquem suas proposições é um campo que 

favorece e promove o desenvolvimento da moralidade e da inteligência que são 

elementos que ocorrem em vias interconectadas. 

Segundo Vickery (2016) as habilidades de pensamento podem ser descritas 

como técnicas e estratégias que desenvolvem o pensamento de alta qualidade, por 

isso, a autora defende que tais habilidades podem ser ensinadas e potencializadas 

por meio da problematização e da tomada de decisões. 

Vickery (2016, p.18) afirma que a habilidade de resolução de problemas 

enquanto habilidade de pensamento, pode ser desenvolvida por meio das interações 

e do diálogo, bem como da necessidade de avaliação e reflexão. A autora afirma que 

existem fortes indícios de que pessoas pensantes e solucionadoras de problemas 
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desenvolvem a capacidade de serem flexíveis e criativos alcançando sucesso no 

trabalho em equipe e na vida em sociedade. 

Para a autora tais habilidades são fundamentais e valorizadas na sociedade 

atual e serão absolutamente necessárias na vida futura (VICKERY, 2016). 

Vickery (2016) afirma que a resolução de problemas deve ser uma atividade 

coletiva, em dupla ou em pequenos grupos, em que o professor assume o papel de 

mediador para o trabalho colaborativo que conduz naturalmente a debates, o aprender 

com os outros, a verbalizar o pensamento e a demonstrar o aprendizado pelo fazer. 

O trabalho pedagógico através da resolução de problemas é uma metodologia 

que permite o desenvolvimento de habilidades de pensamento e raciocínio, tão 

necessárias para refletir sobre situações conflituosas de quaisquer natureza, inclusive 

para a discussão de dilemas morais em que o sujeito deve posicionar-se criticamente 

frente a uma situação e tomar uma decisão. 

Segundo Puig os dilemas morais são breves narrativas que apresentam em 

seu escopo conflitos morais: 

São histórias curtas que se referem a fatos problemáticos; ou seja, as 
situações que apresentam um disjunção de valor que não tem fácil reparação, 
porque é necessário optar entre valores de alguma forma desejáveis. 
Portanto trata-se de situações que não oferecem uma solução única nem uma 
solução totalmente clara, o que obriga os alunos a refletir, argumentar e 
justificar racionalmente a alternativa que lhes parece mais justa (1998b, p.53). 

 

Nessa proposta, Puig (1998b) afirma que os dilemas morais devem ser 

discutidos, a discussão de dilemas morais é indicada como um método eficaz para 

facilitar o desenvolvimento de critérios de juízo. 

A discussão de dilemas tem como principal pretensão o desenvolvimento do 
juízo moral. Para facilitar a passagem de um estádio de juízo moral para o 
seguinte, deve-se fazer o sujeito experimentar conflitos cognitivos de 
natureza moral, cuja resolução o obrigue a adquirir melhores critério de juízo 
(PUIG, 1998b, p.66). 

 

Para o autor a discussão de dilemas colabora para que o sujeito evolua de um 

estádio moral menos evoluído para outro mais evoluído moralmente (PUIG, 1998b, 

p.54). 

O mesmo autor apresenta uma metodologia para o trabalho com dilemas 

morais que será utilizada e discutida no capítulo de apresentações dos resultados.  

Portanto, os dilemas morais e os problemas matemáticos são em sua estrutura, 

aplicação e meios para resolução instrumentos facilitadores para um trabalho 
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interdisciplinar enquanto desafio cognitivo. Ambos fazem parte de metodologias que 

promovem reflexão, posicionamento e tomada de decisão.  

No capítulo seguinte apresentamos a metodologia adotada neste estudo. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 O método 

 

 A pesquisa realizada é um estudo de caso com abordagem qualitativa. 

Segundo Yin “[...]o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes (2010, p.39).” 

De acordo com Gil (2007) o estudo de caso é definido como: 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade 
bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma 
pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o 
porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos 
aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 
característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser 
estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe (p.54). 

 

O estudo de caso é um método específico de pesquisa de campo. Os estudos 

de campo são investigações dos fenômenos exatamente como eles ocorrem, sem 

qualquer intervenção significativa do pesquisador. O estudo de caso refere-se a uma 

análise detalhada de um caso específico, supondo que é possível o conhecimento de 

um fenômeno a partir do estudo minucioso de um único caso.  

O caso é considerado como uma unidade representativa, um recorte, do todo 

e, desse modo, sustenta proposições acerca da realidade deste todo. Como veremos 

adiante, esse pressuposto é motivo de uma das críticas à metodologia. “É 

considerado, também, como um marco de referência de complexas condições 

socioculturais que envolvem uma situação e tanto retrata uma realidade quanto revela 

a multiplicidade de aspectos globais, presentes em uma dada situação” (CHIZZOTTI, 

1998. p. 102). 

Segundo Alves-Mazzotti (2006, p. 640), as pesquisas mais comuns para esse 

tipo de estudo são os que focalizam apenas uma unidade, seja ela, um indivíduo, um 

pequeno grupo, uma instituição ou ainda um evento isolado. Para a autora, podemos 

identificar estudos de casos múltiplos, nesses casos vários estudos são conduzidos 

simultaneamente, analisando vários indivíduos. 

De acordo com Yin (2010) em linhas gerais o estudo de caso configura-se como 

estratégia mais adotada quando questões “como” e “porquê” estão postas, quando o 
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pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e dados, e quando a ênfase 

está nos fenômenos contemporâneos dentro do contexto da vida real.  

Goode e Hatt definem o estudo de caso como um método de olhar para a 

realidade social. “Não é uma técnica específica, é um meio de organizar dados sociais 

preservando o caráter unitário do objeto social estudado (1979, p. 421-422)”. 

Para Yin (2010), o estudo de caso pode ser desenvolvido tendo em vista 

qualquer um dos três propósitos básicos: exploratório, descritivo ou explicativo. 

Segundo o autor, o pesquisador deve ter domínio para identificar situações nas quais 

todos os métodos de pesquisa sejam mais relevantes. Portanto, o pesquisador pode 

valer-se de métodos múltiplos em qualquer estudo. 

Durante com o estudo de caso, que predomina sobretudo na fase de 

intervenção da pesquisa, utilizamos o Método Clínico Piagetiano para investigar as 

hipóteses das crianças. 

De acordo com os estudos de Piaget suas pesquisas sustentaram-se por meio 

observações detalhadas de experiências e diálogos com crianças. A metodologia 

utilizada por ele foi a entrevista clínica, denominada como Método Clínico ou crítico. 

Para Piaget (1926/1982), o Método Clínico trata-se de um método misto, uma 

vez que contempla elementos da observação, da experimentação e de testes ou 

questionários abertos: 

[...] consiste sempre em conversar livremente com o sujeito, em vez de limitá-
lo às questões fixas e padronizadas. Ele conserva assim, todas as vantagens 
de uma conversação adaptada a cada criança e destinada a permitir-lhe o 
máximo possível de tomada de consciência e de formulação de suas próprias 
atitudes mentais (p. 176). 
 

O Método clínico se apoia na análise das justificativas que os sujeitos dão para 

responder às indagações proposta. 

Segundo Delval (2002):  

Coloca-se esse sujeito em uma situação problemática que ele tem resolver 
ou explicar e observa-se o acontece. Enquanto se produz a conduta do sujeito 
(que insistimos, pode consistir em simples ações, palavras ou em 
combinação de ambas as coisas), o experimentador procura analisar o que 
está acontecendo e esclarecer seu significado. Fixa-se em uma série de 
aspectos da conduta do sujeito e, à medida que vai se produzindo, realiza 
intervenções motivadas na atuação do sujeito, que têm como objetivo 
esclarecedor tenha qual é o sentido do que ele está fazendo. Isso supõe que 
o experimentador tenha de se perguntar a cada momento qual é o significado 
da conduta do sujeito e a relação de suas capacidades mentais. (DELVAL, 
2002, p. 68) 
 

Piaget (1926/2005) aponta que há cinco reações observáveis no método 

clínico, são elas: O não-importismo, em que as crianças que respondem rapidamente 



44 

 

sem pensar, demonstram-se enfadadas, o questionamento proposto não a mobiliza e 

ela responde sem ao menos elaborar sua resposta. A fabulação, quando a criança 

responde ao questionamento com uma história inventada, sem relação com o 

questionamento proposto. A crença sugerida é a reação de quando a criança se 

empenha em responder para agradar ao entrevistador, ou ainda, responde 

exatamente o que a própria pergunta sugere como resposta, o que não representa 

sua própria opinião.  

Essas reações apresentadas pouco favorecem para que se obtenha dados 

confiáveis, desse modo, Piaget (1926/2005) observou duas reações que de fato 

colaboram para que o aplicador possa avaliar o conhecimento dos sujeitos que são 

as reações denominadas de crenças desencadeadas e as crenças espontâneas. 

A crença desencadeada é quando a criança pensa sobre o questionamento e 

formula sua resposta, buscando em seus conhecimentos elementos que estruturem 

suas proposições. 

[...] é produto de um raciocínio feito sob comando, mas com o recurso de 
materiais (conhecimentos da criança, imagens mentais, esquemas motores, 
preligações sincréticas, etc.) e instrumentos lógicos (estrutura do raciocínio, 
orientações do pensamento, hábitos intelectuais, etc.) (PIAGET, 1926/2005, 
p.16). 

 

Por fim a crença espontânea ocorre quando a criança apresenta uma resposta 

imediata, pois o questionamento é conhecido por ela e portanto, ela já refletiu sobre o 

tema em outras situações semelhantes (PIAGET, 1926/2005). 

As historietas com vistas a resolução de problemas matemáticos, que foram 

utilizadas na fase de intervenção, foram elaboradas à luz da teoria de Piaget 

(1932/1994) sobre o desenvolvimento do juízo moral, mobilizando as crianças 

investigadas a se posicionarem, dizendo o que pensam a respeito dos dilemas morais 

que lhe foram apresentados. 

 

4.2 Local e Participantes 

 

O presente estudo foi realizado em um colégio privado localizado em cidade do 

Centro-oeste Paulista. O colégio atende a uma demanda de cerca de 800 alunos 

divididos entre as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os educandos 

estão divididos em 40 turmas, conforme a idade das crianças. 
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O referido colégio adota como proposta a Educação Integral, promovendo 

aprendizagens por meio de metodologias ativas. O colégio fica situado na zona sul da 

cidade e atende a um público privilegiado economicamente. 

Participaram deste estudo 10 crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental. 

No quadro 3, apresentamos a caracterização dos participantes deste estudo. 

 

Quadro 3 - Caracterização dos participantes da pesquisa 

Participantes Idade Gênero 

P1 7 anos Feminino 

P2 7 anos Masculino 

P3 7 anos Masculino 

P4 7 anos Masculino 

P5 6 anos  Feminino 

P6 7 anos Feminino 

P7 7 anos Masculino 

P8 7 anos Masculino 

P9 6 anos  Feminino 

P10 7 anos Masculino 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

Optou-se pelo primeiro ano do Ensino Fundamental, pois a pesquisadora atua 

como professora de tal turma. As crianças dessa faixa etária já apresentam um 

posicionamento frente aos problemas cotidianos o que facilita a mediação por parte 

do professor na construção moral da criança. 

 

4.3 Instrumentos para coleta de dados 

 

A pesquisa foi estruturada em duas fases, a saber, a primeira fase 

denominamos de pré-teste e a segunda de fase de Intervenção.  

Na fase de Pré-teste utilizamos o instrumento Questionário Interpretativo 

Ilustrado para Avaliação do Juízo Moral de Crianças Não-Alfabetizadas (QI-JM) 

(MARTINS, 2016). O referido instrumento foi elaborado de acordo com os protocolos 

piagetianos apresentados pelo autor na obra “O juízo moral na criança”. 
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O instrumento é composto por 3 pares de histórias com ilustrações para facilitar 

a compreensão, que apresentam situações contraditórias sobre os valores morais 

generosidade, amizade e justiça (MARTINS, 2016). 

Para cada valor moral há duas histórias com finais diferentes em que a criança 

deve escolher a sua preferida e justificar sua escolha, além de colocar-se na situação 

relatada (MARTINS, 2016). 

O instrumento citado acima encontra-se na íntegra nos anexos deste estudo. 

A escolha pelo instrumento (QI-JM) se dá pelo fato que as crianças do primeiro 

ano do Ensino Fundamental estão em processo de alfabetização e as habilidades 

leitoras e escritoras não estão consolidadas. 

Para a fase de intervenção foram elaborados 6 historietas contendo problemas 

matemáticos e dilemas morais. As historietas abordaram os mesmos valores morais 

utilizados no instrumento de pré-teste, generosidade, justiça e amizade. 

Para cada valor foram elaboradas 2 historietas apresentadas no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Historietas utilizadas na fase de intervenção 

Descrição da historieta Valor moral 

H1J Justiça 

H2J Justiça 

H1G Generosidade 

H2G Generosidade 

H1A Amizade 

H2A Amizade 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

Os problemas foram elaborados seguindo as instruções de Puig (1998b) acerca 

da estruturação e discussões de dilemas morais. 

Para Puig (1998b) os dilemas morais são narrativas breves, que podem ser 

estruturadas por diversos meios (vídeo, gibi, imagens, etc.), adotamos o texto escrito 

juntamente com a exposição oral. 

Quanto à estrutura adotamos alguns critérios propostos por Puig (1998b, p. 54-

57), tais como: 

Definir com clareza o âmbito do dilema, ou seja, o tema dos dilemas, que 
podem ser de natureza do grupo ou ainda temas imaginários e fictícios; 
Definir um protagonista, os dilemas necessitam de um protagonista que 
experimente em sua vida o conflito de valores apresentado;  
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Propor uma escolha, o protagonista terá de expor uma escolha dentre as 
situações propostas, não se trata de apresentar uma dicotomia entre uma 
alternativa aceitável e outra reprovável, mas sim apresentar situações que 
potencializem discussões e dividam opiniões; 
Propor temáticas morais, para que os dilemas contribuam para o 
desenvolvimento moral devem por excelência apresentar conflitos morais. 
Perguntar o que o protagonista deveria fazer e o porquê o faz; 
Formular novas perguntas e propondo que os envolvidos se coloquem no 
lugar dos protagonistas. 

 

O autor apresenta a tipologia da estrutura interna dos dilemas, distinguindo três 

classes de dilemas. Uma primeira classe é denominado por ele de dilemas hipotéticos 

que trazem em seu escopo conflitos entre direitos, interesses e responsabilidades 

pessoais. Esses dilemas se distanciam de fatos ocorridos na vida real (PUIG, 1998b, 

p.58-59). 

A segunda classe é formada por dilemas que apresentam vivências pessoais, 

em que o conteúdo se refere ou se aproxima da realidade dos educandos. O autor 

aponta que esses dilemas são muito úteis, pois os sujeitos se envolvem 

emocionalmente (PUIG, 1998b, p. 59). 

Um terceiro tipo de dilema é aquele produzido pelos próprios educandos sobre 

suas próprias vidas, é uma variante dos demais tipos anteriores. 

O autor (Puig, 1998b) aponta para a utilização dos três tipos de dilemas dentro 

de uma perspectiva de Educação Moral, porém por conta da faixa etária dos 

participantes da pesquisa, adotamos os dilemas que apresentam vivências pessoais. 

Desse modo, Puig (1998b, p.59), preconiza que os dilemas devem ser 

adequados para os educandos, trazendo proposições que preocupem e os 

provoquem interesse. 

No que tange ao conteúdo matemático, buscamos atender aos documentos 

normativos. Adotamos problemas matemáticos do campo aditivo, diversificando as 

estruturas em problemas de transformação, comparação e combinação para 

desenvolver as habilidades de raciocínio e pensamento matemático próprias para o 

primeiro ano do Ensino Fundamental (BRASIL, 2017). 

Apresentamos no quadro abaixo as historietas, as questões problematizadoras, 

os critérios de valor moral e os tipos de problemas matemáticos.   

 

Quadro 5 - Historietas utilizadas na fase de intervenção 

Valor moral: Justiça 



48 

 

P1J - Na hora do lanche a professora orienta que cada criança pegue apenas 6 biscoitos, 

pois eles estão contados pelo número total de crianças. Mas uma criança decide pegar 9 biscoitos. 

Quantos biscoitos essa criança pegou a mais do que deveria? 

Questões morais: O que você achou da atitude dessa criança? O que essa atitude pode ter 

causado? Você acha essa atitude correta? Por quê?  

Critério de análise do juízo moral a partir das justificativas 

Heteronomia: Justificativas centralizadas no desejo pessoal. Egocentrismo. Centração. 

Transição: Ora concordar, ora discordar em função da contra argumentação do 

entrevistador e do grupo. 

Autonomia crescente: Entender que a atitude da criança não foi correta e que culminou na 

falta de biscoito para os demais colegas. Observar indícios de empatia nascente. Início do processo 

de descentração. 

Tipo de problema matemático aditivo: Comparação 

P2J - Você fará uma festa de aniversário em sua casa no final de semana e resolve convidar 

seus colegas de turma, ao todo são 20 crianças em sua sala, mas você decide não convidar 6 

crianças que você acha que não são seus amigos. De quantos convites você precisará? 

Questões morais: Você achou essa atitude correta? Por quê? Como você se sentiria se 

fosse uma das crianças que não foram convidadas? Todas as crianças da sala são amigas? Por 

quê? O que faz a pessoas serem amigas? 

Critério de análise do juízo moral a partir das justificativas 

Heteronomia: Considerar a atitude correta, baseando a resposta em seu desejo pessoal. 

Egocentrismo. Centração. 

Transição: Considerar a atitude justa ou não em função da contra argumentação da 

entrevistadora e do grupo. 

Autonomia crescente: Considerar a atitude ruim e sentir-se mal com a situação, caso não 

fosse convidada. Observar indícios de empatia. Início do processo de descentração. 

Tipo de problema matemático aditivo: Transformação 

Valor Moral: Generosidade 

P1G – Durante o intervalo duas crianças decidem pegar as bolinhas de gude para brincar. 

Ao todo são 20 bolinhas, porém mais outras duas crianças também querem brincar e pediram para 

que dividissem as bolinhas. As crianças deram apenas duas bolinhas para os colegas. Quantas 

bolinhas ainda sobraram para as duas crianças que estavam brincando primeiro? 

Questão moral: O que você achou dessa partilha das bolinhas? Você ficaria satisfeito em 

receber apenas duas bolinhas? Por quê? Você acha que as bolinhas deveriam ser dividas 

igualmente? Por quê? 

Critério de análise do juízo moral a partir das justificativas 

Heteronomia: Considerar a partilha justa, centrado na ideia de “pegar primeiro”. 

Egocentrismo. Centração.  

Transição: Considerar a partilha justa ou não em função da contra argumentação da 

entrevistadora e do grupo. 
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Autonomia crescente: Considerar a partilha injusta. Indícios de cooperação nascente. 

Início do processo de descentração. 

Tipo de problema matemático aditivo: Transformação 

P2G – Você tem em seu estojo 24 lápis de cor novos, que você nunca usou nenhum deles, 

porém seu colega esqueceu seus lápis em casa e precisa de 7 cores emprestadas para colorir sua 

atividade e entregar para a professora. Se você emprestar os 7 lápis, quantas cores ainda lhe 

sobrarão? 

Questão moral: Você emprestaria seus lápis de cor novos? Por quê? 

Critério de análise do juízo moral a partir das justificativas 

Heteronomia: Não emprestar os lápis de cor. Egocentrismo. Centração. 

Transição: Emprestar ou não em função da contra argumentação da entrevistadora e do 

grupo. 

Autonomia crescente: Emprestar os lápis de cor. Indícios de cooperação nascente. Início 

do processo de descentração. 

Tipo de problema matemático aditivo: Transformação 

Valor moral: Amizade 

P1A – No pátio do colégio 18 crianças estavam brincando de “Coelho sai da toca”, chegaram 

mais 4 crianças que queriam entrar na brincadeira, mas os colegas não deixaram. Se as crianças 

tivessem entrado na brincadeira quantas crianças estariam brincando no total? 

Questão moral: O que você achou da atitude das crianças em não deixar que as outras 

brincassem? Por quê? Como você se sentiria se isso acontecesse com você? 

Critério de análise do juízo moral a partir das justificativas 

Heteronomia: Não permitir que as crianças brinquem. Egocentrismo. Centração. 

Transição: Deixar ou não as crianças brincarem em função da contra argumentação da 

entrevistadora e do grupo. 

Autonomia crescente: Permitir que as crianças brinquem. Indícios de cooperação 

crescente. 

Tipo de problema matemático aditivo: Transformação 

P2A – Uma criança decorou a capa de seu caderno com 24 adesivos. Um colega da mesma 

turma que não tinha adesivos em seu caderno decide, sem que ninguém veja, rasgar 9 adesivos do 

caderno da criança. Quantos adesivos ainda restaram no caderno? 

Questão moral: O que você acha da atitude dessa criança? Por quê? Porque o colega 

rasgou os adesivos? Esse colega deve ser punido? Por quê? 

Critério de análise do juízo moral a partir das justificativas 

Heteronomia: Considerar a atitude correta ou incorreta, justificando a partir do desejo 

pessoal (centração) ou necessidade de punição por expiação. 

Transição: Considerar a atitude certa ou não em função da contra argumentação da 

entrevistadora e do grupo. 

Autonomia crescente: Considerar a atitude certa ou errada, justificando a partir da 

cooperação crescente ou de sanções por reciprocidade. 
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Tipo de problema matemático aditivo: Transformação 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

4.4 Análise dos dados coletados 

 

Os dados coletados foram tratados de forma qualitativa e através de análise 

hermenêutica, pautando-se na literatura proposta e no método clínico piagetiano 

(PIAGET, 1932/1994). 

 

4.5 Aspectos éticos  

 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa por meio da 

Plataforma Brasil para apreciação e deliberação, sendo aprovada (CAAE 

29110519.4.0000.5398). O parecer consubstanciado encontra-se na íntegra nos 

anexos desta pesquisa. 

Foram elaborados e entregues aos participantes e seus responsáveis o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE).  

Para a realização dessa pesquisa foram atendidos e respeitados todos os 

protocolos éticos, preservando o bem-estar, integridade e a identidade das crianças 

participantes. 

 

4.6 Delineamento do produto educacional 

 

O produto educacional fruto deste estudo trata-se de um livro-guia com 

orientações didáticas intitulado de “Técnicas e procedimentos em Educação Moral por 

meio da resolução de problemas matemáticos”.  

A educação moral enquanto elemento essencial na formação integral do sujeito 

promove meios e recursos metodológicos que possibilitem a construção de tais 

valores éticos e morais construídos através da interação do sujeito com o meio. Para 

tal, publicaremos um livro paradidático que possibilitará o conhecimento mais 

profundo sobre a Educação Moral e técnicas e procedimentos para educar 

moralmente por meio da resolução de problemas matemáticos.  
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O livro é destinado à professores, educadores e pesquisadores que se 

preocupam com as metodologias utilizadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

em prol de uma educação integralizadora. 

O produto deverá ser utilizado como suporte de intervenção pedagógica e como 

possibilidade e modelo para o desenvolvimento moral. O livro será disponibilizado 

para escolas, professores e comunidade em geral no formato e-book. 

No produto são apresentados problemas matemáticos atendendo aos objetivos 

da BNCC para o Componente Curricular Matemática para o primeiro ano. Os mesmos 

problemas foram explorados na fase de intervenção deste estudo.  

Os problemas matemáticos abordam dilemas éticos que favorecem o diálogo e 

a reflexão entre os pares em prol do desenvolvimento da autonomia moral e de 

competências matemáticas. O livro também apresenta possibilidades de formulação 

e adaptações de problemas matemáticos com dilemas e temas que suscitem em 

diferentes contextos atendendo às mais variadas realidades. 

Nota-se uma grande preocupação demonstrada pela BNCC em construir um 

currículo comum que se proponha a desenvolver o aluno de maneira integral, 

formando sujeitos capazes de lidarem de forma assertiva e responsável frente à 

questões éticas e morais, promovendo a mediação de conflitos.  

Na educação brasileira essa preocupação era apresentada por meio dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s (BRASIL, 1997) em que se propunha uma 

abordagem de ensino transversal envolvendo questões éticas e de direitos humanos. 

Atualmente a BNCC apresenta as questões éticas e morais como competências 

gerais a serem desenvolvidas nos alunos durante toda a Educação Básica. 

Este produto busca promover o desenvolvimento de habilidades morais através 

de diálogos e reflexões acerca dos dilemas propostos nos problemas matemáticos. 

Sendo assim, elaboramos um livro paradidático que possibilite ao professor um 

modelo para que ele possa educar moralmente concomitante ao desenvolvimento de 

habilidades matemáticas. 

A proposta do livro paradidático é contribuir para que professores do Ensino 

Fundamental dos anos iniciais possam educar moralmente utilizando a resolução de 

problemas matemáticos que apresentem dilemas morais.  

O desenvolvimento da autonomia moral faz parte das competências gerais que 

os alunos devem desenvolver durante toda a Educação Básica para que desenvolva 

a capacidade de se autorregular, da aquisição de critérios de juízo que guiem a ação 
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em situações controvérsias que implicam conflito de valores, da sensibilidade 

necessária para perceber os próprios sentimentos e emoções morais, sabendo usá-

los enquanto componentes de procedimentos da consciência moral e do 

reconhecimento e assimilação dos valores morais universalmente desejáveis 

(GARCÍA; PUIG, 2010). 

Nesse sentido, o livro paradidático se propõe a fornecer ao professor técnicas 

e procedimentos de resolução de problemas matemáticos aliados ao desenvolvimento 

de habilidades morais, essenciais à convivência humana.  

O Produto Educacional foi utilizado durante as intervenções desse estudo e 

comprovada sua eficácia. Através dele, o professor terá um papel fundamental na 

mediação entre o problema matemático e o dilema moral apresentado por ele de modo 

a suscitar a reflexão, a tomada de consciência e o autoconhecimento. 

O Produto educacional será apresentado na íntegra no capítulo dos resultados 

e discussões desta pesquisa. 

A partir da intervenção pedagógica utilizando as orientações do Produto 

Educacional espera-se que sejam observadas alterações qualitativamente positivas 

tanto no desenvolvimento moral das crianças como nas aprendizagens matemáticas. 

Para a elaboração do livro paradidático buscamos apresentar a literatura que 

dá aporte à Educação Moral de maneira objetiva de modo a possibilitar a 

compreensão por parte do público-alvo e explanar as etapas da resolução de 

problemas matemáticos propostos por Dante (2000), Polya (1994) e Sternberg (2010).  

Foram consultadas as habilidades em Matemática para o primeiro ano 

propostas pela BNCC, para que a elaboração dos problemas matemáticos estejam de 

acordo com a demanda do público-alvo e que possibilitem o desenvolvimento da 

moralidade, com base nas proposições de Puig (1998b). 
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5 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Os resultados serão apresentados da seguinte maneira: inicialmente 

apresentaremos o relato e resultados da fase de intervenção, em seguida, os 

resultados obtidos no pré-teste e por último a análise hermenêutica dos dados 

coletados. 

 

5.2 Resultados do pré-teste 

 

Na fase de Pré-teste aplicamos o instrumento Questionário Interpretativo 

Ilustrado para Avaliação do Juízo Moral de Crianças Não-Alfabetizadas (QI-JM) 

(MARTINS, 2016).  

O instrumento é composto por 3 pares de histórias com ilustrações para facilitar 

a compreensão, que apresentam situações contraditórias sobre os valores morais 

generosidade, amizade e justiça (MARTINS, 2016). 

  Instrumento apresenta para cada valor moral duas histórias com finais 

diferentes em que a criança participante escolhe a sua preferida e justifica sua escolha 

(MARTINS, 2016). 

A escolha pelo instrumento (QI-JM) se dá pelo fato que as crianças do primeiro 

ano do Ensino Fundamental estão em processo de alfabetização e as habilidades 

leitoras e escritoras não estão consolidadas, nesse caso as pranchas ilustrativas 

apoiaram o entendimento e a compreensão das histórias lidas. 

Aplicamos o instrumento na ordem das histórias em que elas estão no 

documento. Iniciamos com a aplicação das histórias que exploram o valor da 

generosidade: 

HISTÓRIA 1AG – Era uma vez um menino de rua que estava sentado na 

calçada, triste, sujo e com muita fome. De repente, veio em sua direção duas crianças 

comendo lanches deliciosos. O menino de rua estendeu a mão pedindo um pedaço 

do lanche. Então, as crianças pararam e dividiram seus lanches com ele.  

HISTÓRIA 1BG - Era uma vez um menino de rua que estava sentado na 

calçada, triste, sujo e com muita fome. De repente, veio em sua direção duas crianças 

comendo lanches deliciosos. O menino de rua estendeu a mão pedindo um pedaço 

do lanche. Mas, as crianças saíram correndo e não dividiram o lanche com ele.  
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As questões problematizadoras que suscitaram as justificativas foram: Você 

poderia repetir essas histórias para mim?  Qual das duas histórias você prefere? Por 

quê? E se fosse você, dividiria ou não o seu lanche com o menino de rua? Por quê?  

Apresentamos no quadro abaixo os resultados obtidos com a aplicação das 

histórias 1AG e 2BG. 

 

Quadro 6 - Resultados do pré-teste com as histórias 1AG e 1BG sobre o valor da 

generosidade 

Participante 

Pré-Teste História 1 

Conseguiu 

repetir a história?  

Qual das duas 

histórias prefere?  

Dividiria ou não o 

lanche?  

01  Sim  1AG  Sim 

02  Sim  1AG  Sim 

03  Sim  1AG  Não 

04  Sim  1BG  Não 

05  Sim  1AG  Não 

06  Sim  1BG  Não 

07  Sim  1BG  Não 

08  Sim  1AG  Não 

09  Sim  1AG  Sim 

10  Sim  1AG    Sim 

 Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

Todas as crianças participantes no pré-teste conseguiram repetir as histórias 

contadas sem dificuldades, pois se apoiaram nas pranchas ilustrativas. Das 10 

crianças participantes, 7 delas preferiram a história 1AG, na qual as crianças dividem 

o lanche com o menino de rua, porém ao serem questionadas se dividiriam o lanche 

apenas 4 delas afirmaram que sim. 

Durante as discussões as crianças que disseram que dividiriam ficaram em 

dúvida quando pontuei que a criança era um menino de rua. O participante P10 

declarou: “Algumas crianças de rua não são boazinhas, porque pegam as coisas dos 

outros”. 

Os participantes P4, P6 e P7 preferiram a história 1BG em que as crianças não 

dividem o lanche com o menino de rua. Dentre as justificativas se destacam a do 

participante P4: “Eu não daria porque o lanche é meu e ele é um menino de rua, não 

é para dar”, já o participante P6 declarou: “eu não daria porque eu tenho medo de 

meninos de rua”. 
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No dia seguinte aplicamos a história 2 que aborda o valor moral da amizade, a 

saber, HISTÓRIA 1AA - Era uma vez duas crianças que estavam brincando na 

gangorra de um parque quando chegou uma outra criança e pediu para brincar com 

elas. As crianças deixaram e todas brincaram juntas.  

HISTÓRIA 1BA - Era uma vez duas crianças que estavam brincando na 

gangorra de um parque quando chegou uma outra criança e pediu para brincar com 

elas. As crianças não deixaram a outra brincar.  

As questões morais propostas pelo Instrumento foram: Você poderia repetir 

essas histórias para mim? Qual das duas histórias você prefere? Por quê?  E se fosse 

você, deixaria as crianças brincarem com vocês ou não? Por quê?  

Apresentamos no quadro abaixo os resultados obtidos com a aplicação das 

histórias 1AG e 2BG. 

 

Quadro 7 - Resultados do pré-teste com as histórias 1AA e 1BA sobre o valor da 

amizade 

Participante 

Pré-Teste História 2 

Conseguiu 

repetir a história?  

Qual das duas 

histórias prefere?  

Deixaria as 

crianças  

brincarem com 

você? 

01  Sim  1AA Sim 

02  Sim  1AA Sim 

03  Sim  1AA  Sim 

04  Sim  1BA  Não 

05  Sim  1AA Sim 

06  Sim  1BA  Não 

07  Sim  1AA  Sim 

08  Sim  1AA  Sim 

09  Sim  1AA        Sim       

10  Sim  1AA  Sim 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

Na aplicação das histórias 1AA e 1BA todas as crianças participaram e 

responderam aos questionamentos, bem como, todas conseguiram realizar com 

autonomia a recontagem das histórias. 

Dentre as crianças participantes apenas os participantes P4 e P6 preferiram a 

história em que as crianças não deixam as outras brincarem junto. A serem 

questionados pela escolha as crianças responderam que: “Às vezes eu não gosto de 

brincar com todo mundo, só com os meus amigos e não com quem não é meu amigo 
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(P4)”; “A criança também pode esperar para brincar depois, não precisa deixar na hora 

que ela quer (P6). 

Das crianças participantes que escolheram a história 1AA em que as crianças 

deixam as outras brincarem e todas brincam juntas, utilizaram as justificativas: “É 

muito triste quando a gente quer brincar e ninguém deixa (P5)”; “Olha na figura a 

criança triste, então eu deixaria ela brincar sim! (P3)”. 

Dois dias após a aplicação das histórias sobre o valor da amizade, aplicamos 

as histórias sobre o valor moral da justiça denominadas histórias 1AJ e 1BJ; 

HISTÓRIA 1AJ - Na escola a professora deu uma atividade para as crianças com 

blocos de construção e resolveu distribuir os blocos entre as crianças. Na divisão, a 

professora deu mais blocos para uma das crianças deixando as outras com menos.  

HISTÓRIA 1BJ - Na escola a professora deu uma atividade para as crianças 

com blocos de construção e resolveu distribuir os blocos entre as crianças. Na divisão, 

a professora deu a mesma quantidade de blocos para todas as crianças.  

As questões que fomentaram as discussões morais a partir da aplicação das 

histórias que envolvem a justiça foram: Você poderia repetir essas histórias para mim? 

Qual das duas histórias você prefere? Por quê? E se você fosse a professora, o que 

faria nesse caso?  

Apresentaremos no quadro 8 os resultados e as justificativas das crianças 

participantes. 

 

Quadro 8 - Resultados do pré-teste com as histórias 1AJ e 1BJ sobre o valor da 

justiça 

Participante 

Pré-Teste História 2 

Conseguiu repetir a 

história?  

Qual das duas 

histórias prefere?  

O que faria se fosse 

a professora? 

01  Sim  1BJ Dividiria igual 

02  Sim  1BJ Dividiria igual 

03  Sim  1BJ Dividiria igual 

04  Sim  1BJ Daria mais 

05  Sim  1BJ Dividiria igual 

06  Sim  1BJ Dividiria igual 

07  Sim  1BJ Dividiria igual 

08  Sim  1BJ Dividiria igual 

09  Sim  1BJ  Dividiria igual 

10  Sim  1BJ  Dividiria igual 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 
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Durante a aplicação todas as crianças participantes conseguiram repetir com 

autonomia as histórias, a aplicação durou cerca de 55 minutos. Nessa aplicação todas 

os participantes escolheram a história 1BJ em que a professora divide de maneira 

igualitária e justa as peças de blocos de construção.  

O participante P7 declarou: “A professora nunca pode dar mais só para uma 

criança e as outras? Também são alunos dela né, isso não pode!”; já o participante 

P2 disse: “Nossa! Essa professora é bem chata, tem que dar a mesma quantidade 

para todos, se isso acontecesse eu contaria para a minha mãe e ficaria bastante 

triste”; o participante P10 justificou sua escolha da seguinte forma: “Os brinquedos são 

da escola, então todos devem dividir, até a professora!”. 

Um fato relevante apontado durante a intervenção foi que o participante P4 

disse que preferiria a história 1BJ em que a professora divide igualmente os blocos, 

porém declarou que se fosse a professora não dividiria de forma igualitária, ou seja, 

daria mais para um determinado aluno. Ao ser questionado declarou: “Se a criança for 

meu amigo eu dou mais, porque gosto mais dele e dou sim!”. 

A seguir apresentamos os resultados do pré-teste a partir dos critérios de 

análise do juízo moral. 

 

Quadro 9 - Resultados do pré-teste das análises dos critérios de juízo de valor do 

instrumento avaliado (QI-JM) 

Valor  Critério de juízo de valor   Pré-Teste  

Generosidade 

Heteronomia: Não dividir o lanche.  4  

Transição: Ora dividir, ora não em 

função da contra argumentação do 

entrevistador.  

3  

Autonomia crescente: Dividir o lanche  3 

Sem resposta  0 

Amizade 

Heteronomia: Não deixar brincar junto.  2 

Transição: Brincar e não-brincar em 

função da contra argumentação do 

entrevistador.  

1 

Autonomia Crescente: Deixar brincar 

junto, trocando o brinquedo.  
7 

Sem resposta  0  

Justiça 

Heteronomia: Dividiria diferente.  1  

Transição: Dividir diferente ou não em 

função da contra argumentação do 

entrevistador.  

0  

Autonomia Crescente: Dividir igual.  7 

Sem resposta  0  
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Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

 A seguir apresentamos os dados obtidos na fase de intervenção que implica 

na aplicação das historietas contendo dilemas morais e problemas matemáticos. 

 

5.2 Relato e resultados da fase de intervenção 

 

A fase de intervenção foi composta pela aplicação de seis historietas 

apresentadas no quadro 5. Cada historieta foi apresentada em um dia diferente. 

Com relação à aplicação do problema matemático a pesquisadora buscou 

garantir que a linguagem matemática estivesse presente na oralidade, pois de acordo 

com Vickery (2016) as crianças internalizam novos conceitos também pela 

observação da maneira que o professor utiliza a linguagem durante a discussão de 

ideias e conceitos. 

Iniciamos a aplicação utilizando a historieta H1J que aborda o valor moral da 

justiça: H1J - Na hora do lanche a professora orienta que cada criança pegue apenas 

6 biscoitos, pois eles estão contados pelo número total de crianças. Mas uma criança 

decide pegar 9 biscoitos. Quantos biscoitos essa criança pegou a mais do que 

deveria? 

De acordo com Piaget (1932/1994) existem dois grupos categoriais de justiça, 

são eles a justiça retributiva e a distributiva. Para esse autor a justiça é uma noção 

moral, a mais racional de todas, que é construída paulatinamente, acompanhando o 

desenvolvimento da moralidade.   

A justiça retributiva é marcada pela ideia que a criança constrói, de que é 

preciso haver proporcionalidade entre o ato delituoso (transgressão) e o castigo 

(sanção).  Há dois tipos de sanções ligadas à essa noção de justiça: as sanções 

expiatórias e as sanções por reciprocidade (PIAGET, 1932/1994).   

Na sanção expiatória, a qualidade do castigo é estranha a do delito. Esse tipo 

de sanção é ligada à coação e às regras de autoridade. Crianças mais heterônomas 

optam mais por esse tipo de sanção, que tem como principal componente a 

severidade do castigo. Na sanção por reciprocidade, ao contrário, o castigo é 

diretamente ligado à qualidade do delito. Esse tipo de sanção é ligada à cooperação 

e às regras de igualdade. Crianças mais autônomas, optam mais por esse tipo de 

sanção, que tem como principal componente a reciprocidade (PIAGET, 1932/1994).   
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No caso da justiça distributiva as crianças mais velhas fazem seus julgamentos 

guiadas por princípios de igualdade, ou seja, pela disposição de reconhecer 

igualmente o direito de cada um e, a partir desse reconhecimento, aplicar a mais justa 

sanção em determinada situação. Essa é, sem dúvida, a noção mais evoluída de 

justiça e está diretamente ligada à autonomia (PIAGET, 1932/1994).  

Todas as 10 crianças participaram ativamente dessa atividade de intervenção 

que teve a duração média de 20 minutos. Cabe mencionar que o grupo é bastante 

heterogêneo no que concerne às habilidades e competências matemáticas. 

Propomos a leitura de ajuste para facilitar e garantir a compreensão por parte 

dos educandos, logo no início, P2 já pontuou que a criança não obedeceu a “ordem” 

da professora, P7 observou que a criança da historieta era “bastante gulosa” e que 

isso é muito feio. Paralelamente à leitura as crianças foram intervindo com seus 

apontamentos e relatos pessoais, P8 relatou que não gosta que outras crianças 

comam a sua parte do lanche e que quando seu irmão faz isso ela fica muito triste. 

Em seguida, questionei se todas as crianças compreenderam a situação e se 

alguma delas sabiam a solução matemática do problema apresentado e deixei que 

apresentassem suas estratégias pessoais de resolução.  

A medida em que iam apresentando suas hipóteses, fui anotando no quadro 

branco para posterior verificação. Instiguei as crianças para que justificassem suas 

hipóteses de resolução por meio de questionamentos do tipo “Quantas bolachas cada 

criança poderia comer?”; “Quantas bolachas a criança pegou?”; “Quantas bolachas 

ela pegou a mais do que deveria?”. 

Para Vickery (2016) muitos professores acreditam que a aprendizagem 

matemática se dá pela exploração dos conhecimentos por meio de exercícios de 

prontidão, executados diversas vezes. A autora afirma que nesse contexto as crianças 

aprendem os procedimentos sem estabelecer quaisquer relações ou conexões, e isso 

não é suficiente para compreender a matemática.  

Vickery (2016) pontua a necessidade do professor apoiar as aprendizagens 

matemáticas encorajando as crianças e que este reflita sobre elementos constitutivos 

das experiências com resolução de problemas como: o papel da colaboração e do 

discurso; o desenvolvimento da linguagem matemática e de conceitos, habilidades e 

conteúdos matemáticos e que promova a verbalização do pensamento (estratégias 

para a resolução do problema). 
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Mediante os questionamentos realizados durante a resolução, P10, P4, P5, P6, 

P8 e P7 responderam ao problema matemático prontamente utilizando apenas o 

cálculo mental, P3 e P1 utilizaram registros pictóricos (desenharam as bolachas e as 

duas crianças), P2 e P9 não quiseram apresentar suas hipóteses, mas repetiram as 

ideias dos demais colegas. 

A partir das soluções apresentadas auxiliei as crianças para que socializassem 

suas hipóteses enfatizando os caminhos que tomaram para a resolução do problema. 

As questões morais que nortearam nossas discussões no campo da moralidade 

para a historieta H1J foram “O que você achou da atitude dessa criança? O que essa 

atitude pode ter causado? Você acha essa atitude correta? Por quê? 

De acordo com Puig (1998b, p.53) a discussão por meio de dilemas morais não 

apresentam situações morais que contemplem uma única solução ou uma solução 

totalmente clarificadora, ou seja, exige que os alunos reflitam, argumentem e 

justifiquem de forma racional a solução que lhe pareçam mais justa. Apresentamos no 

quadro 10 as falas que contém as justificativas das crianças entrevistadas. 

 

Quadro 10 - Síntese das justificativas a partir da questão moral da historieta H1J 

Participante Justificativas 

P1 Essa criança causou uma encrenca, porque alguma criança ficou 

sem e com fome. Deve ter chorado. 

P2 Se tinha 6 bolachas era para comer só 6, porque tem a quantidade 

certa. O certo é dar um pra gente e um para o amigo, até dar seis para cada 

um. Eu não gostei do que ela fez não. 

P3 Eu não gostei do que ela fez não, eu não pegaria a bolacha do 

colega. 

P4 Eu não gostei também. Eu achei errado, mas foi engraçado! 

P5 Ela desobedeceu a professora e isso não pode né! Está errado! 

P6 Eu acho que a criança estava com fome e pegou, quando a gente tá 

com fome pode pegar sim! 

P7 Eu não sou comilão e só pegaria seis para não dar briga. 

P8 Não é errado se ninguém reclamar, se tá com fome né! 

P9 Eu não pegaria e ficaria muito bravo mesmo se pegassem minhas 

bolachas. 

P10 Eu acho feio o que a criança fez, eu não faria, ela merece um 

castigo...como ficar sem lanche para sempre. 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 
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Utilizamos os seguintes critérios de análise do juízo moral para a historieta H1J 

a partir das justificativas das crianças durante a aplicação: Heteronomia: 

Concordância com a atitude da criança, com justificativas centralizadas no desejo 

pessoal. Egocentrismo. Centração. Transição: Ora concordar, ora discordar em 

função da contra argumentação do entrevistador e do grupo.  Autonomia crescente: 

Entender que a atitude da criança não foi correta e que culminou na falta de biscoito 

para os demais colegas. Observar indícios de empatia nascente. Início do processo 

de descentração.  

Em consonância com a proposta do método clínico piagetiano, ressaltamos a 

importância do entrevistador buscar ao máximo compreender o raciocínio da criança 

entrevistada, fazendo-lhe perguntas para além das pré-determinadas e quando 

necessário utilizar-se de contra-argumentos para confirmar algum raciocínio. 

Apresentaremos os resultados das discussões morais da historieta H1J no 

quadro 11. 

 

Quadro 11 - Análise das justificativas a partir dos critérios de juízo moral das 

crianças na aplicação da historieta H1J 

Critério de análise do juízo moral Número de crianças 

Heteronomia 1 

Transição 5 

Autonomia crescente 4 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

A segunda historieta aplicada denominada H2J, também abordou o valor moral 

da justiça e trouxe em seu escopo a seguinte situação: Você fará uma festa de 

aniversário em sua casa no final de semana e resolve convidar seus colegas de turma, 

ao todo são 20 crianças em sua sala, mas você decide não convidar 6 crianças que 

você acha que não são seus amigos. De quantos convites você precisará? 

Nesta fase da proposta de intervenção, que foi aplicada dois dias depois da 

primeira historieta, todas as crianças participaram e as discussões duraram cerca 45 

minutos. 

Utilizamos as mesmas estratégias para a aplicação e leitura da historieta. Como 

o tema da historieta H2J trata de festa de aniversário, tema este de bastante interesse 

por parte das crianças, elas participaram ativamente das discussões. De acordo com 
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Puig (1998b, p.55) os dilemas devem apresentar situações conflituosas que partam 

da vida real dos alunos, ou seja, que o âmbito que problematiza a situação seja 

suficientemente conhecido por eles. 

A historieta H2J apresenta um problema matemático de transformação que são 

aqueles que envolvem uma ação sobre uma situação, na busca de termos 

desconhecidos posicionados numa sentença, que podem ser o termo inicial, 

intermediário ou final. As transformações podem ser positivas ou negativas 

(acrescentar e retirar) (VERGNAUD, 1996). 

Vickery (2016) afirma que capacidade de raciocinar em detrimento de mero 

sucesso em operações aritméticas indicam um desempenho posterior favorável em 

aprendizagens matemáticas. Dito isto, cabe ressaltar que a proposta de trabalho com 

a resolução de problemas dá ênfase e importância ao processo de resolução e de 

raciocínio e não à aplicação pura de operações aritméticas isoladas de contexto real. 

Na aplicação da H2J os participantes P5, P8 e P10 utilizaram o cálculo mental 

para a resolução, P10 descreveu que para encontrar a solução “é só pegar 20 crianças 

e tirar 6, daí ficam 14 que vão ganhar o convite, é fácil!”. Os participantes P1, P3, P4, 

P6, P7 utilizaram estratégias pictóricas (desenharam vinte risquinhos, bolinhas e 

cortaram 6 deles) e os participantes P2 e P9 não conseguiram resolver o problema 

com autonomia. 

As questões morais que nortearam as discussões acerca da historieta H2J 

foram: “Você achou essa atitude correta? Por quê? Como você se sentiria se fosse 

uma das crianças que não foram convidadas? Todas as crianças da sala são amigas? 

Por quê? O que faz a pessoas serem amigas? A seguir apresentamos as justificativas 

dos participantes acerca das discussões sobre a historieta H2J. 

 

Quadro 12 - Síntese das justificativas a partir da questão moral da historieta H2J 

Participante Justificativas 

P1 Eu choraria muito, porque toda criança gosta de festa e eu ia ficar 

sozinha na escola. Jesus fala que todos devemos ser amigos e se é amigo 

tem que convidar para a festa, senão não vale né! 

P2 Eu não acho certo, porque se é da mesma turma tem que ir todo 

mundo, não é? Mesmo quem não é amigo. Na escola a gente é amigo, mas 

quando sai da escola eu não sei onde eles moram ai não é amigo mais. 
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P3 Quando eu fiz a minha festa eu não chamei todo mundo porque a 

minha mãe falou que não conhecia a mãe deles, mas eu ia ficar muito triste 

se alguém não me convidar para uma festa. 

P4 Eu levaria os meus amigos, quem não é amigo não tem que ir, porque 

não gosta do colega, daí não pode ficar lá na festa sem gostar do amigo. 

P5 Muito, muito feio o que essa criança fez! Eu ia sentir tanto que eu não 

ia querer mais ir nesse colégio, porque não tem amigo mais. 

P6 A festa é minha eu posso levar quem eu quiser, porque o buffet é 

caro e aí não dá para levar todo mundo. Eu ia estragar toda a festa se eu não 

fosse convidado, ia estourar as bexigas e depois chorar. 

P7 Se eu não fosse convidado eu iria ao shopping e tudo bem, mas 

quando chegasse a minha festa eu ia chamar todo mundo da turma. 

P8 Eu gosto de todo mundo, então chamaria todos da minha turma, 

porque eu ia ficar muito triste em ficar sem o convite. 

P9 Todos são amigos, mas eu tenho meus melhores amigos, mas é para 

chamar todos, senão Deus não dá a festa pra gente comemorar. 

P10 A criança fica triste quando não tem amigos, ia ficar sozinha na sala 

só com a professora e isso é triste né! Eu gosto de todo mundo daqui da 

escola. 

 

Adotamos os seguintes critérios de análise do juízo moral para a historieta H2J 

a partir das justificativas das crianças durante a aplicação: Heteronomia: Considerar 

a atitude correta, baseando a resposta em seu desejo pessoal. Egocentrismo. 

Centração. Transição: Considerar a atitude justa ou não em função da contra 

argumentação da entrevistadora e do grupo. Autonomia crescente: Considerar a 

atitude ruim e sentir-se mal com a situação, caso não fosse convidada. Observar 

indícios de empatia. Início do processo de descentração. 

 

Quadro 13 - Análise das justificativas a partir dos critérios de juízo moral das 

crianças na aplicação da historieta H2J 

Critério de análise do juízo moral Número de crianças 

Heteronomia 2 

Transição 5 

Autonomia crescente 3 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 
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A terceira historieta denominada H1G aplicada quatro dias após a segunda 

contou com a participação de todas as crianças e durou cerca de 30 minutos. A 

historieta H1G e H2G abordam o valor moral da generosidade. 

De acordo com Comte-Sponville (1995, p. 97) “generosidade é a virtude do dom 

de oferecer o que não é seu. É preciso ser justo antes de ser generoso”. Para ser 

generoso é preciso agir de acordo com as leis da moral e da solidariedade e para além 

do interesse próprio.  Ela é a consciência de sua própria liberdade e firme resolução 

de bem usá-la, ou seja, saber-se livre para agir bem e querer-se assim.  

O homem generoso não é prisioneiro de seus afetos, nem de si, ao contrário, é 

senhor de si e, por isso, não tem desculpas nem as procura. A vontade lhe basta. A 

virtude lhe basta. A generosidade é o contrário do egoísmo (COMTE-SPONVILLE, 

1995). 

A historieta H1G aborda em seu escopo a seguinte situação: Durante o 

intervalo duas crianças decidem pegar as bolinhas de gude para brincar. Ao todo são 

20 bolinhas, porém mais outras duas crianças também querem brincar e pediram para 

que dividissem as bolinhas. As crianças deram apenas duas bolinhas para os colegas. 

Quantas bolinhas ainda sobraram para as duas crianças que estavam brincando 

primeiro? 

A historieta H1G apresenta um problema matemático do campo aditivo da 

classe dos problemas de transformação em que no estado inicial tem-se uma 

quantidade que se transforma por meio de perda/ganho, acréscimo/decréscimo 

chegando ao estado final com uma quantidade diferente (MAGINA et al, 2001). 

Durante a aplicação as crianças participantes demonstraram certa dificuldade 

com relação à palavra “dividir”, pois acharam que a solução partia da divisão do 

número de bolinhas e não da retirada de duas bolinhas. O participante P10 e P8 

disseram “a metade é 10 para cada dupla, então é 10 né”.  

Vickery (2016, p.15) aponta que “Muitas vezes, as crianças não conseguem 

resolver um problema, porque não entendem o que supostamente devem descobrir e 

não têm nenhuma estratégia para uma abordagem sistemática”. A autora sugere que 

o professor faça uma série de “perguntas rápidas” para auxiliar as crianças na solução 

do problema à medida em que for observando as dificuldades apresentadas pelas 

crianças. 

A partir do exposto, refiz a leitura e fiz questionamentos pontuais, como: “Com 

suas palavras me diga o que fez; Você tem dúvidas? Você acha que se utilizasse 
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desenhos ou esquemas poderiam te ajudar? Ao adotar esse procedimento é possível 

observar que algumas crianças não precisarão de apoio e por outro lado garante que 

todos compreendam o enunciado, após a elucidação os participantes P10, P4, P8 e 

P7 chegaram à solução por meio de cálculo mental. P3, P5, P6 utilizaram estratégias 

com recursos pictóricos (desenharam as bolinhas e riscaram) e chegaram à solução 

por meio da testagem.  

Já os participantes P1, P2 e P9 apresentaram considerável dificuldade em 

chegar à solução esperada e necessitaram de apoio. 

As questões morais que fomentaram as discussões da situação apresentada 

na historieta H1G foram: O que você achou dessa partilha das bolinhas? Você ficaria 

satisfeito em receber apenas duas bolinhas? Por quê? Você acha que as bolinhas 

deveriam ser dividas igualmente? Por quê? As justificativas apresentadas pelas 

crianças estão apresentadas no quadro 14. 

 

Quadro 14 - Análise das justificativas a partir dos critérios de juízo moral das 

crianças na aplicação da historieta H1G 

Participante Justificativas 

P1 É bom dividir os brinquedos sim, ai todo mundo brinca e fica feliz. 

P2 Eu acho melhor quando todo mundo reparte igual, daí ninguém fica 

triste e todo mundo aproveita e brinca junto. 

P3 As crianças deram pouco para as outras, quase nem dá para brincar, 

não é justo né!  

P4 As crianças pegaram as bolinhas primeiro, então as bolinhas são 

delas, vai estragar a brincadeira se der mais bolinha. 

P5 Os brinquedos são de todo mundo, e a se dividir tem que dar dez 

bolinhas e não duas, está errado! Eu daria dez bolinhas. 

P6 Eu dividiria um pouco, porque é ruim não ter brinquedos. 

P7 Eu dividiria porque todo mundo quer brincar e quando eu quiser 

ninguém vai me dar se eu não dividir né! 

P8 Tem que dividir sim, porque é da escola, é só chamar a professora 

que ela divide certinho. 

P9 Eu ficaria triste se me dessem só duas bolinhas, porque ficaria uma 

bolinha para cada e é pouco, a brincadeira fica sem graça. 

P10 Eu não sei, mas eu dividiria, porque assim ninguém chora e briga. 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 
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Para análise dos critérios do juízo moral para a historieta H1G a partir das 

justificativas das crianças durante a aplicação: Heteronomia: Considerar a partilha 

justa, centrado na ideia de “pegar primeiro”. Egocentrismo. Centração. Transição: 

Considerar a partilha justa ou não em função da contra argumentação da 

entrevistadora e do grupo. Autonomia crescente: Considerar a partilha injusta. 

Indícios de cooperação nascente. Início do processo de descentração. Apresentamos 

os resultados das justificativas da historieta H1G no quadro 15. 

 

Quadro 15 - Análise das justificativas a partir dos critérios de juízo moral das 

crianças na aplicação da historieta H1G 

Critério de análise do juízo moral Número de crianças 

Heteronomia 1 

Transição 4 

Autonomia crescente 5 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

A quarta historieta aplicada também abordou o valor moral da generosidade. 

Esta historieta foi aplicada um dia após a terceira e teve a duração de 35 minutos em 

média. Todas as crianças participaram da intervenção de maneira ativa. 

A historieta denominada H2G abrange a seguinte questão: Você tem em seu 

estojo 24 lápis de cor novos, que você nunca usou nenhum deles, porém seu colega 

esqueceu seus lápis em casa e precisa de 7 cores emprestadas para colorir sua 

atividade e entregar para a professora. Se você emprestar os 7 lápis, quantas cores 

ainda lhe sobrarão? 

Iniciei a aplicação realizando a leitura em voz alta da historieta. A medida que 

a leitura fluía, a pesquisadora tecia questionamentos para averiguar se 

compreenderam a situação apresentada, pois segundo Dante (2009, p.56) “uma das 

maiores dificuldades do aluno ao resolver um problema é compreender o texto”. 

O foco da intervenção por meio dos problemas matemáticos é criar um clima 

de busca, exploração e descoberta e não apenas de resolução por si só.  

Resolver um problema não se resume em compreender o que foi proposto e 
em dar respostas aplicando procedimentos adequados. Aprender a dar uma 
resposta correta, que tenha sentido pode ser suficiente para que ela seja 
aceita e até seja convincente, mas não é garantia de apropriação do 
conhecimento envolvido (TOLEDO, 2009, p.92). 
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Com o problema contido na historieta H2G se refere à lápis de cor, material e 

recursos tangíveis para as crianças, elas apresentaram considerável motivação para 

resolvê-lo. P10 e P8 resolveram o problema por meio de cálculo mental, utilizando a 

estratégia: “se tinha 24 e eu der 7, então é só tirar 7, daí fica 17...é fácil”. 

Enquanto as crianças trabalhavam na resolução fui percorrendo a sala 

encorajando, auxiliando, dando ideias e pequenas “dicas” (sem revelar a solução, mas 

como provocação para outras maneiras de resolver). 

Os participantes P2, P4, P5, P6, P7 chegaram a solução através do registro 

pictórico como recurso. Desenharam os 24 lápis e depois foram apagando 7 e 

contaram o restante. Já os participantes P1, P3 e P9 não conseguiram realizar com 

autonomia, nem mesmo por meio do registro pictórico. 

Ao final pedi que quem quisesse contasse para os demais como resolveram o 

problema e registrassem no quadro branco seus procedimentos.  

Em seguida fizemos uma roda para refletir sobre a questão moral apresentada 

na historieta H2G, a saber: Você emprestaria seus lápis de cor novos? Por quê? Todas 

as crianças participantes justificaram suas proposições que estão relatadas no quadro 

16.  

 

Quadro 16 - Análise das justificativas a partir dos critérios de juízo moral das 

crianças na aplicação da historieta H2G 

Participante Justificativas 

P1 Eu até emprestaria, mas cada um tem que levar suas coisas né, ás 

vezes a minha mãe não gosta que eu empresto minhas coisas não. 

P2 Eu emprestaria sim, mas falaria para não esquecer os lápis dele na 

próxima vez. 

P3 Eu emprestaria, mas ficaria olhando para não estragar muito e só eu 

iria apontar! 

P4 Eu não emprestaria porque é muito novo e é caro uma caixa de lápis 

de cor. Se fosse o lápis usado eu emprestaria...ah, ele também pode pedir 

para a professora que ela tem também guardado no armário da sala. 

P5 Eu emprestaria sim, porque ele é meu amigo. 

P6 Minha mãe não deixa eu emprestar e nem apontar quando é novo. 

P7 Eu emprestaria, mas ia pedir para tomarem cuidado porque é novo 

P8 O amigo esqueceu e ele pode chorar, então eu ia emprestar sim! 

P9 Quando é novo é ruim emprestar porque eu queria usar primeiro. 
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P10 Eu emprestaria porque o amigo está precisando e pode ser que na 

outra aula ele me empreste um lápis dele também. 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

As justificativas das crianças apontaram uma certa dificuldade em cooperar 

pelo fato do objeto, no caso os lápis de cor serem novos. Para analisar as justificativas 

elaboramos os seguintes critério de valor moral: Heteronomia: Não emprestar os 

lápis de cor. Egocentrismo. Centração. Transição: Emprestar ou não em função da 

contra argumentação da entrevistadora e do grupo. Autonomia crescente: 

Emprestar os lápis de cor. Indícios de cooperação nascente. Início do processo de 

descentração. 

Ao analisarmos as justificativas acerca da discussão da questão moral da 

historieta H2G identificamos as seguintes proposições apresentadas no quadro 17. 

 

Quadro 17 - Análise das justificativas a partir dos critérios de juízo moral das 

crianças na aplicação da historieta H2G 

Critério de análise do juízo moral Número de crianças 

Heteronomia 3 

Transição 4 

Autonomia crescente 3 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

A quinta e sexta historieta aplicada abordam o valor moral da amizade. 

Segundo Piaget (1965/1973), interações sociais ricas e que promovem o 

desenvolvimento da moralidade são aquelas onde há reciprocidade e cooperação. 

Desse modo, o ser social de mais alto nível de interação é aquele que consegue 

relacionar-se de forma equilibrada e empática, ou seja, que saiba fazer e manter 

amizades saudáveis. 

Para Tortella (1996) embora o homem já nasça com a necessidade e a 

capacidade de vida em sociedade, ele só se interessa por fazer agrupamentos 

amistosos e só é possível de fato, a partir do estágio operatório que ocorre por volta 

dos 7 anos, quando é possível observar uma descentração e a criança se torna capaz 

de desprender-se de seus sentimentos e opiniões e perceber os sentimentos e 

opiniões do outro.  
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A partir do estágio operatório a criança começa a conciliar sua vontade com a 

vontade do outro e experimenta um grau de socialização diferente do que o 

experimentado nos primeiros anos de vida, essa descentração é condição necessária 

para que haja relações de amizade. 

Cabe mencionar que a escola enquanto espaço de convivência e de relações 

sociais, deve promover ambientes justos em que as crianças possam socializar com 

seus pares de forma justa com empatia, reciprocidade e respeito mútuo. 

 

Quadro 18 - Análise das justificativas a partir dos critérios de juízo moral das 

crianças na aplicação da historieta H1A 

Participante Justificativas 

P1 Eu deixaria que elas brincassem, porque é muito ruim querer brincar 

e ninguém deixar. 

P2 Eu me sentiria muito triste se ninguém deixasse eu brincar, porque a 

gente fica sozinho. Eu sempre deixo todo mundo brincar comigo. 

P3 Eu gosto de brincar com todo mundo, mesmo com os meninos, mas 

os meninos não deixam a gente entrar nas brincadeiras e eu fico triste e muito 

brava! 

P4 Eu deixaria, mas tem criança que não sabe brincar de nada e estraga 

a brincadeira. Eu não gosto quando me deixam fora da brincadeira. 

P5 Eu deixaria as crianças brincarem, mesmo que elas sejam de outra 

turma. Eu fico triste quando me tiram do jogo.  

P6 Eu não gosto de ficar fora das brincadeiras, porque é ruim ficar 

sozinho. Eu gosto muito de brincar. 

P7 Todo mundo tem que deixar os colegas brincarem juntos, a criança 

que fica fora fica triste. 

P8 Não dá para brincar de “Coelhinho sai da toca” com poucas crianças 

e elas ficariam sem brincar e iam chorar né, porque eu choraria muito mesmo! 

P9 Na escola todo mundo tem que brincar junto, as crianças não podem 

ficar fora da brincadeira. 

P10 Eu falaria para a professora e ela mandaria todo mundo brincar junto 

ou parar a brincadeira, porque eu ficaria muito triste. 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

Para Delval (2002) o método clínico é um procedimento de coleta de dados que 

permite investigar o processo pelo qual as crianças pensam, percebem, agem e 

sentem o mundo e as relações a sua volta. O método clinico evidencia aquilo que não 
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está claramente comunicado no que os sujeitos fazem ou dizem, ou seja, o que está 

por trás, além da aparência de sua conduta, seja em ações ou palavras, o porquê da 

sua ação. 

As questões morais foram avaliadas pelos seguintes critérios:  Heteronomia: 

Não permitir que as crianças brinquem. Egocentrismo. Centração. Transição: Deixar 

ou não as crianças brincarem em função da contra argumentação da entrevistadora e 

do grupo. Autonomia crescente: Permitir que as crianças brinquem. Indícios de 

cooperação crescente. 

A utilização do método clínico baseia-se na hipótese de que os sujeitos tem 

uma estrutura de pensamento coerente, constroem representações da realidade à sua 

volta e, de certa forma, revelam isso ao longo da entrevista ou de suas ações. Desse 

modo, evidenciamos a partir da aplicação da historieta H1A as justificativas das 

crianças que estão apresentadas no quadro 19. 

 

Quadro 19 - Análise das justificativas a partir dos critérios de juízo moral das 

crianças na aplicação da historieta H1A 

Critério de análise do juízo moral Número de crianças 

Heteronomia 0 

Transição 4 

Autonomia crescente 6 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

A aplicação da última historieta da fase de intervenção ocorreu três dias após 

a anterior. Todas as crianças participaram ativamente e a aplicação durou cerca de 

30 minutos. 

A historieta denominada H2A aborda o valor moral da amizade e traz em seu 

escopo a seguinte situação: Uma criança decorou a capa de seu caderno com 24 

adesivos. Um colega da mesma turma que não tinha adesivos em seu caderno decide, 

sem que ninguém veja, rasgar 9 adesivos do caderno da criança. Quantos adesivos 

ainda restaram no caderno? 

Assim como nas demais historietas, a situação apresentada no dilema da 

historieta H2A é um fato que comumente ocorria com a turma participante e portanto 

tornou-se um dilema moral real para a turma. Para Puig (1998b, p.59) os dilemas que 

apresentam vivências pessoais ou do grupo motivam os educandos a resolverem, pois 
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eles se tornam protagonistas do dilema “refere a problemas que os educandos 

conhecem de perto ou experimentaram diretamente”. 

São dilemas que se referem às suas próprias vidas. Tais exercícios são muito 
úteis porque asseguram ao máximo a implicação pessoal de quem os discute, 
mesmo que às vezes essa implicação acarrete também sérias dificuldades e 
entraves emocionais (PUIG, 1998b, p.59). 

 

É importante que o professor encaminhe as crianças a pensarem criticamente, 

por meio da leitura de histórias, questões ou dilemas morais e incentivar as crianças 

a exporem e discutirem seus sentimentos frente àquela situação apresentada.  

Para participar ativamente em qualquer debate, as crianças precisam estar 
bem informadas sobre o assunto a ser discutido, serem bom ouvintes, 
respeitarem as opiniões dos outros, estarem preparadas para defender 
opiniões e   refletir sobre outros pontos de vista antes de tomar uma decisão 
(VICKERY, 2016, p.16). 

 

Desse modo, a historieta H2A ganhou grande repercussão na turma pois se 

tratava de um fato ocorrido com a turma. Apresentamos no quadro 20 as justificativas 

das crianças a partir das questões morais. 

  

Quadro 20 - Análise das justificativas a partir dos critérios de juízo moral das 

crianças na aplicação da historieta H2A 

Participante Justificativas 

P1 Eu achei muito feio o que a criança fez, a gente não pode pegar as 

coisas dos outros e estragar, isso não pode porque é maldade, eu acho que 

a criança deveria ficar de castigo e a professora deveria chamar os pais dela 

para conversar e contar tudo! 

P2 Eu ficaria muito brava se pegassem meus adesivos e acho que a 

criança deve comprar e devolver. 

P3 Eu acho que ela fez isso porque não tinha adesivos e também 

queria...talvez ela tenha errado de caderno também e rasgou sem querer! 

P4 A criança rasgou porque queria também e não tinha, ninguém vai 

descobrir. Se fosse com o meu caderno eu rasgaria o dele também! 

P5 Isso é muito feio né! Estragar o caderno do amigo não é legal, a 

professora deveria chamar a mãe dele para conversar.  

P6 Não pode rasgar as coisas do amigo, a criança deve ficar sem brincar 

para sempre e ficar sem adesivo também. 

P7 Minha mãe falou que eu não posso pegar nada de ninguém e nem 

estragar, oq eu ela fez foi muito feio e merece ficar de castigo sim. 
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P8 Eu ia ficar muito triste e chorar se rasgassem meus adesivos, porque 

eu gosto deles.  Criança deveria comprar e devolver tudo, novinho! 

P9 A gente fica muito triste quando pega as nossas coisas e isso é ruim, 

então a criança é do mal e merece sair da escola, eu acho isso! 

P10 Cada um tem o seu caderno, se o amigo quisesse adesivos ele 

deveria pedir e não rasgar, porque isso é muito feio e eu acho que ele deveria 

comprar os adesivos e devolver para a criança e pedir muitas desculpas. 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

Os critérios utilizados para analisar as justificativas das crianças participantes 

na discussão da historieta H2A foram: Heteronomia: Considerar a atitude correta ou 

incorreta, justificando a partir do desejo pessoal (centração) ou necessidade de 

punição por expiação; Transição: Considerar a atitude certa ou não em função da 

contra argumentação da entrevistadora e do grupo; Autonomia crescente: 

Considerar a atitude certa ou errada, justificando a partir da cooperação o crescente 

ou de sanções por reciprocidade. 

A partir das análises da historieta H2A concluímos que algumas justificativas 

apresentam traços de heteronomia ao apontarem sanções por reciprocidade como na 

justificativa apresentada pelo participante P6 “Não pode rasgar as coisas do amigo, a 

criança deve ficar sem brincar para sempre e ficar sem adesivo também” 

De acordo com Vinha (1997, p.941) “A sanção por reciprocidade é 

compreendida como uma forma de “vingança regulamentada”, isto é, “o pagar na 

mesma moeda” corresponder àquilo que é feito da mesma maneira; retribuir o bem 

com o bem e o mal com o mal”.  

 

Quadro 21 - Análise das justificativas a partir dos critérios de juízo moral das 

crianças na aplicação da historieta H2A 

Critério de análise do juízo moral Número de crianças 

Heteronomia 2 

Transição 4 

Autonomia crescente 3 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

A seguir apresentamos a análise dos resultados obtidos no pré-teste e na fase 

de intervenção. 
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5.3 Análise dos resultados 

 

A análise qualitativa dos dados coletados, com base nos resultados da 

aplicação do instrumento avaliativo e das intervenções com a aplicação das historietas 

pautadas no método clínico piagetiano, mesmo devido às condições contrárias 

vivenciadas no contexto da pandemia, demonstrou que é possível afirmar que 

houveram indícios de progresso no juízo moral das crianças participantes após a fase 

de intervenção.  

O desenvolvimento moral acontece por meio das relações sociais e das 

situações moralmente controversas nas quais a criança é exposta. Como critérios 

para a análise das justificativas das crianças participantes, de acordo com as 

indicações do instrumento QI-JM, propusemos posições e argumentações com 

características heterônomas e autônomas na construção da moralidade das crianças 

participantes em relação ao instrumento utilizado no pré-teste e na fase de 

intervenção.  

O quadro 22 apresenta um comparativo quantitativo entre as justificativas 

obtidas no pré-teste e durante a aplicação das historietas na fase de intervenção.  

 

Quadro 22 - Quadro comparativo dos resultados do pré-teste e da fase de 

intervenção 

Valor moral 
Critérios para análise 

do juízo moral  

Pré-Teste  Fase de 

intervenção  

Generosidade 

Heteronomia  30% 20%  

Transição  30% 40% 

Autonomia crescente  40% 40% 

Sem resposta  0% 0% 

Amizade 

Heteronomia  20%  10%  

Transição  10% 45% 

Autonomia Crescente  70% 45%  

Sem resposta  0% 0% 

Justiça 

Heteronomia  10% 15% 

Transição  0%  50%  

Autonomia Crescente:  90% 35%  

Sem resposta  0% 0% 

Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

É sabido que as justificativas das crianças participantes não podem ser 

mensuradas estatisticamente, resguardadas as especificidades e limitações do 
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cenário da pesquisa, o quadro 22, aponta um movimento com relação às proposições 

das crianças. Não podemos reduzir os resultados em superação da heteronomia e 

tampouco em autonomia, mas em um processo gradual que promova a descentração, 

condição em que o sujeito consegue se desprender de suas certezas e posições e se 

abre para o coletivo.  

Constatamos que o instrumento QI-JM necessita de modificações e alterações 

nos campos das análises do juízo de valor, uma vez que a mera concordância ou  

discordância limita o campo de atuação do pesquisador, o que de fato nos interessa 

são as justificativas emitidas pelos participantes da pesquisa. 

Cabe mencionar que as crianças participantes estão inseridas num ambiente 

sociomoral em que a dimensão ética é desenvolvida por meio de um programa de 

tutoria intencional e planejada no qual as crianças são incentivadas a argumentar, 

questionar, ouvir outros posicionamentos contrários, discutir dilemas, participar de 

assembleias e discussões em grupo e a tomarem decisões coletivas de interesse do 

grupo. Todas essas experiências vivenciadas pelo grupo ao longo do ano em conjunto 

com a pesquisadora que é professora da turma das crianças participantes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As propostas educativas que visam o desenvolvimento integral devem 

encontrar espaços e possibilidades efetivas no ambiente escolar. A finalidade da 

educação para o futuro deve apoiar-se na premissa de educar para a vida e não mais 

apara o trabalho. A escola deve ser um espaço que promova reflexões, que seja um 

espaço de escuta e de trocas entre os pares. 

Nesta pesquisa buscamos verificar se a aprendizagem matemática por meio da 

resolução de problemas matemáticos que apresentassem dilemas morais utilizando 

os valores morais da amizade, da generosidade e da justiça podem constituírem-se 

em possibilidades de educação moral no âmbito escolar. Para tal formulamos 

historietas que abordam dilemas morais que suscitem discussões e reflexões sobre 

tais valores morais, além das historietas criamos critérios de análise do valor moral a 

partir das justificativas das crianças. 

É de fundamental importância ressaltar o cenário em que a pesquisa foi 

aplicada. As intervenções foram desenvolvidas num contexto de Ensino Híbrido, 

decorrente do cenário da pandemia mundial de Covid-19. A priori a pesquisa foi 

pensada para um programa de intervenção mais abrangente e aprofundado. 

Descartamos a possibilidade de realização do pós-teste apresentado no instrumento 

avaliativo utilizado. 

Os dados obtidos no pré-teste e na fase de intervenção revelaram que, apesar 

da brevidade de tempo, do recorte de pesquisa e das condições em que as interações 

sociais foram demasiadamente prejudicadas, podemos evidenciar que houve 

evolução e mobilização no juízo moral das crianças participantes após a fase de 

intervenção com a proposta de resolução e problemas com dilemas morais.  

É bem sabido que as justificativas e a motivação das crianças participantes 

pode estar relacionada ao clima da instituição escolar em que estão inseridos. A 

instituição desenvolve uma proposta de educação integral e preocupa-se com os 

educandos em suas cinco dimensões (emocional, social, espiritual, corporal e 

intelectual) realizando projetos de tutoria e acompanhamento aos educandos de forma 

afetiva e direta. 

Cabe mencionar o papel que outros fatores assumem no desenvolvimento 

moral das crianças, como a família e outras instituições sociais das quais elas estão 

expostas e tecem suas relações interpessoais. Porém, neste estudo queremos 
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enfatizar que o ambiente escolar e a figura do professor são fundamentais e 

indispensáveis no desenvolvimento moral dos educandos, pois é somente neste 

contexto que a educação moral sistematizada e intencional encontra terreno fértil 

principalmente na relações sociais que a criança estabelece com seus pares. 

Pudemos evidenciar que o instrumento avaliativo QI-JM (MARTINS, 2016) 

utilizado no pré-teste apresentou uma estrutura de fácil compreensão e de 

envolvimento por parte dos educandos. As questões morais apresentadas no 

instrumento promoveram um bom direcionamento para promover as discussões e 

suscitar a reflexão sobre as justificativas dadas pelas crianças. 

Porém, constatamos que o instrumento (QI-JM) necessita de alterações e 

modificações no que se refere à avaliação das respostas dos entrevistados, pois para 

a análise do juízo de valor pouco importa a posição do entrevistado, mas sim as 

justificativas que ele emite para cada posicionamento, seja ele negativo ou positivo. A 

mera concordância ou não por determinada atitude limita o campo de exploração e 

investigação do pesquisador através do instrumento. 

Como apontado nas discussões os resultados apresentam equívocos pois os 

escores do instrumento limitam a interpretação das respostas dos sujeitos. 

A educação contemporânea busca romper com paradigmas de práticas 

passivas e de direcionamento unilateral, centradas apenas na figura do professor e 

na transmissão de conhecimentos dissociados das vivências e das experiências das 

crianças, essas práticas não suscitam reflexões acerca do mundo e da realidade social 

em que as crianças vivem. A resolução de problemas enquanto metodologia é uma 

estratégia de ensino eficaz não apenas para as aprendizagens de conhecimentos 

matemáticos, mas também para desenvolver habilidades de pensamento que são 

necessárias para a aquisição de novos saberes. 

As historietas elaboradas para a fase de intervenção seguiu os protocolos 

piagetianos e as orientações contidas nas obras de Puig (1998) e mostrou-se 

instrumento eficaz na promoção de discussões e reflexões acerca de valores morais. 

As situações apresentadas nos dilemas morais foram apreendidas pelas crianças, 

uma vez que elas fazem parte do cotidiano e das vivências delas. 

As historietas se mostraram instrumentos satisfatórios para o desenvolvimento 

da moralidade, uma vez que desenvolvem nos educandos habilidade de resolução de 

conflitos e busca por solução de problemas estabelecendo estratégias de 

planejamento de ações e consequentemente tomada de decisão. 
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Concluímos que atrelar discussões morais aos temas acadêmicos são 

possíveis, pois não há hierarquia entre ambos, mas complementariedade. Os 

conteúdos escolares podem e devem ser instrumentos para o desenvolvimento de 

habilidades sociomorais, uma vez que a aquisição de tais competências são 

garantidas e ratificadas pelos documentos oficiais. 

Puig (2004) afirma que a educação moral realizada na escola materializa-se de 

três maneiras distintas que se inter-relacionam entre si, a via pessoal do sujeito, a via 

que perpassa pelo currículo e a via que se refere aos elementos institucionais. Em 

síntese, o trabalho com a moral abrange elementos pessoais, a intenção do currículo 

e as experiências de ambientes sociomorais, que a escola enquanto espaço promove 

ou deixa de promovê-lo. Desse modo, as ações educativas devem ser planejadas e 

compreendidas sob esse viés multifacetado. 

Educar moralmente requer aprendizagens ativas em que o diálogo e as 

reflexões estejam presentes dentro de uma atmosfera sociomoral, na qual as crianças 

possam gradualmente desenvolver habilidades de escuta, de posicionamento crítico, 

de tomada de decisões, de empatia e de argumentação. 

Outro ponto observado nos resultados obtidos é a possível relação entre o 

desempenho matemático e o desenvolvimento da moralidade, já que a inteligência é 

condição para o desenvolvimento do juízo moral. Evidência esta, que carece de 

futuras investigações mais aprofundadas. 

A moralidade é desenvolvida gradualmente; é o resultado do 
desenvolvimento cognitivo, das interações com outras pessoas 
e com o meio. As relações do indivíduo com outros indivíduos 
figuram como o principal fator na elaboração dos critérios de 
juízo moral (LEPRE, 2020, p.28). 
 

Este estudo vislumbra evidenciar a importância do papel do educando como 

protagonista de sua aprendizagem inserido num grupo em que há as interações levem 

a cooperação, promovendo a descentração e a autorregulação tão fundamentais para 

o desenvolvimento da moralidade. 

Evidenciamos que tanto o desenvolvimento da moralidade quanto o 

desenvolvimento do pensamento matemático são extremamente importantes e que 

dentro da nossa proposta de pesquisa tais habilidades se complementam na 

intencionalidade de uma educação integral. 

Mediante o exposto, esta pesquisa não se propõe a esgotar as discussões 

acerca das possibilidades de educação moral na escola, mas evidencia sobretudo a 
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necessidade de novos estudos que ampliem as práticas morais no ambiente escolar 

em prol da formação integral dos educandos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 01 – QI-JM - Avaliação qualitativa do juízo moral de crianças envolvendo 

a generosidade, a amizade e a justiça (pré-teste) (MARTINS, 2016). 

  

  

 O instrumento é composto por pares de histórias com gravuras que 

demonstram situações opostas sobre os temas generosidade, amizade e justiça no 

intuito de avaliar o juízo moral das crianças. Para cada valor moral foram elaboradas 

duas histórias com finais diferentes. A criança deverá escolher a história preferida e 

justificar sua resposta, além de se imaginar na situação e decidir o que fazer.  

  

  

  

Valor: GENEROSIDADE  

  

HISTÓRIA 1AG – Era uma vez um menino de rua que estava sentado na 

calçada, triste, sujo e com muita fome. De repente, veio em sua direção duas crianças 

comendo lanches deliciosos. O menino de rua estendeu a mão pedindo um pedaço 

do lanche.  Então, as crianças pararam e dividiram seus lanches com ele.  

  

HISTÓRIA 1BG - Era uma vez um menino de rua que estava sentado na 

calçada, triste, sujo e com muita fome. De repente, veio em sua direção duas crianças 

comendo lanches deliciosos. O menino de rua estendeu a mão pedindo um pedaço 

do lanche. Mas, as crianças saíram andando e não dividiram o lanche com ele.  

  

- Você pode repetir essas histórias para mim?  

- Qual das duas histórias você prefere? Por quê?  

- E se fosse você, dividiria ou não seu lanche com o menino de rua? Por 

quê?  
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HISTÓRIA 2AG) Era uma vez uma criança que estava brincando no parque da 

escola com seus colegas quando machucou seu pé e teve que sentar de tanta dor. As 

crianças que estavam no parque continuaram brincando e nem ligaram para o colega 

que se machucou.  

  

  

HISTÓRIA 2BG) Era uma vez uma criança que estava brincando no parque da 

escola com seus colegas quando machucou o pé e teve que sentar de tanta dor. As 

crianças que estavam brincando com ela pararam de brincar e sentaram com ela até 

a dor passar.  

  

  

- Você pode repetir essas histórias para mim?  

- Qual das duas histórias você prefere? Por quê?  

- E se fosse você, pararia ou não de brincar para ficar com o colega 

machucado? Por quê? Valor: AMIZADE  

  

  

HISTÓRIA 1AA) Era uma vez duas crianças que estavam brincando na 

gangorra de um parque quando chegou uma outra criança e pediu para brincar com 

elas. As crianças deixaram e todas brincaram juntas.  

  

  

HISTÓRIA 1BA) Era uma vez duas crianças que estavam brincando na 

gangorra de um parque quando chegou uma outra criança e pediu para brincar com 

elas. As crianças não deixaram a outra brincar.  

  

  

- Você pode repetir essas histórias para mim?  

- Qual das duas histórias você prefere? Por quê?  

- E se fosse você, deixaria as crianças brincarem com vocês ou não? Por 

quê?  
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HISTÓRIA 2AA) Era uma vez uma criança que foi à casa de outra para brincar. 

Quando chegou lá as duas queriam brincar com o mesmo brinquedo. Então, as 

crianças brigaram e não dividiram o brinquedo.  

  

  

HISTÓRIA 2BA) Era uma vez uma criança que foi à casa de outra para brincar. 

Quando chegou lá as duas queriam brincar com o mesmo brinquedo. Então, elas 

conversaram e decidiram brincar juntas com o brinquedo.  

  

- Você pode repetir essas histórias para mim?  

- Qual das duas histórias você prefere? Por quê?  

- E se fosse você, você dividiria o brinquedo com seu colega ou não? Por 

quê?  

  

  

Valor: JUSTIÇA  

   

HISTÓRIA 1AJ) Na escola a professora deu uma atividade para as crianças 

com blocos de construção e resolveu distribuir os blocos entre as crianças. Na divisão, 

a professora deu mais blocos para uma das crianças deixando as outras com menos.  

  

  

HISTÓRIA 1BJ) Na escola a professora deu uma atividade para as crianças 

com blocos de construção e resolveu distribuir os blocos entre as crianças. Na divisão, 

a professora deu a mesma quantidade de blocos para todas as crianças.  

- Você pode repetir essas histórias para mim?  

- Qual das duas histórias você prefere? Por quê?  

- E se você fosse a professora, o que faria nesse caso?  

  

HISTÓRIA  2AJ) Em uma escola, as crianças pediram para a professora para 

brincarem de massa de modelar. A professora deixou e pediu para uma criança dividir 

a massinha entre os colegas. A criança deu a mesma quantidade de massinha para 

todas as crianças.  

  



86 

 

  

HISTÓRIA  2BJ) Em uma escola, as crianças pediram para a professora para 

brincarem de massa de modelar. A professora deixou e pediu para uma criança dividir 

a massinha entre os colegas. A criança deu mais massinha para a sua melhor amiga.      

  

  

- Você pode repetir essas histórias para mim?  

- Qual das duas histórias você prefere? Por quê?  

- E se fosse você, daria a mesma quantidade de massinha para todos ou 

mais para a sua melhor amiga? Por quê?  
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Anexo 02 – Parecer Consubstanciado do CEP 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

Anexo 03 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

(Capítulo IV, itens 1 a 8 da Resolução 466/2012 – Conselho Nacional de 

Saúde) 

 

Seu 

filho(a)__________________________________________________________________________es

tá sendo convidado(a) a participar da pesquisa “EDUCAÇÃO MORAL E A RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL”, sob a 

responsabilidade da pesquisadora e mestranda Camila Parpineli Cavalcante e sob a orientação da 

Profa. Dra. Rita Melissa Lepre do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Ciências da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho” campus Bauru. 

Este termo deverá ser elaborado em duas vias. Depois de lido, rubricado e assinado, uma via ficará em 

posse do PARTICIPANTE ou de seu representante legal e outra via em poder do pesquisador 

responsável. 

 

I. A pesquisa: 

O presente estudo pretende estabelecer intervenções a partir de conhecimentos e vivência 

dos valores humanos sob a perspectiva da concepção do juízo moral de Piaget. Para tal a pesquisa 

será aplicada com a turma _________, do Ensino Fundamental I da 

escola__________________________________________. O trabalho partirá de uma pesquisa que 

verificará os conhecimentos que os alunos possuem acerca dos valores humanos e éticos, as 

intervenções posteriores se embasará nos pressupostos da Educação Moral como elemento de 

desenvolvimento humano, proporciono aos alunos momentos de reflexão, de altruísmo para que 

exerçam a capacidade de diálogo, posicionamento crítico, tomada de decisões assertivas e de 

escolhas frente ao certo e ao errado. 

II. Procedimentos: 

A pesquisa ocorrerá em duas etapas: 

1- Pré-teste utilizando o instrumento Questionário Interpretativo Ilustrado para Avaliação do 

Juízo Moral de Crianças Não-alfabetizadas (QI-JM) (MARTINS, 2016) para levantar os 

conhecimentos que as crianças possuem acerca da moralidade e dos valores. 
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2- Intervenções por meio da resolução de problemas matemáticos que apresentem em seu 

escopo dilemas morais para serem discutidos coletivamente em sala de aula. 

III. Riscos e Benefícios: 

a) Possíveis riscos ou desconfortos: 

A participação nesta pesquisa não traz nenhuma complicação legal ou ainda oferecerá risco 

à dignidade humana. Porém há a possibilidade de eventuais riscos tais como, possíveis 

constrangimentos e desconfortos por parte das crianças durante as etapas da pesquisa. Poderá 

haver desinteresse em participar ativamente e discordância entre as opiniões do grupo, 

inflexibilidade e intolerância frente a posicionamentos e posturas diferentes. Na incidência de algum 

risco ou desconforto o participante por meio de seu responsável, poderá solicitar informações e 

contatar a pesquisadora. 

b) Benefícios esperados: 

Não há nenhum benefício direto ao participante. Esta pesquisa se propõe a contribuir para a 

formação docente, de modo que a educação seja de fato integral, comprometida com o 

desenvolvimento de todas as dimensões do indivíduo, principalmente com a dimensão ética e moral. 

Além de promover práticas que visam exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos agindo 

pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 

tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

IV. Liberdade e garantias: 

Fica assegurado ao participante o direito de retirar-se da pesquisa a qualquer momento, sem 

prejuízo ou penalização; bem como a liberdade de não participar de momentos que possam causar-

lhe constrangimentos de qualquer natureza. 

V. Sigilo: 

Todas as informações coletadas são estritamente confidenciais, devendo ser exposto 

apenas os dados coletivos. Se necessário a individualidade, o colaborador será estritamente 

preservado pelo anonimato. Esclarecemos e garantimos que a sua identificação será mantida em 

sigilo e os resultados obtidos por meio da pesquisa serão utilizados apenas pala alcançar os objetivos 

científicos expostos acima, incluída sua publicação na literatura especializada. 

VI. Despesas e indenizações: 

O colaborador não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como 

nada será pago pela sua participação. 

VII. Publicação: 

Após o encerramento do estudo, a pesquisa e o produto oriundo dela serão disponibilizados 

em acervo público da instituição Superior de Ensino vinculada, bem como para futuras pesquisas 

voltadas ao tema, podendo conter uso de imagem, produções de autoria individual e coletiva da 

turma envolvida. O trabalho final será divulgado a toda comunidade escolar. 

CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL 
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Eu, 

_________________________________________________________________________, 

RG___________________, 

abaixo assinado, responsável por 

_________________________________________________________________________ 

autorizo sua participação no estudo “EDUCAÇÃO MORAL E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL”, como PARTICIPANTE. Fui 

devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Camila Parpineli Cavalcante sobre a pesquisa, 

os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de sua 

participação. Foi-me garantido, ainda, que posso meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade ao PARTICIPANTE pesquisado. 

 

Declaro ainda que (   )concordo (   ) discordo com a publicação dos resultados desta pesquisa, 

ciente da garantia quanto ao sigilo das informações pessoais e do anonimato. 

 

Bauru, _____ de _______________________de 2020. 

 

________________________________________________________________ 

 

Assinatura do representante legal 

 

Eu, Camila Parpineli Cavalcante, pesquisadora responsável pelo estudo, sob a orientação da 

Profa. Dra. Rita Melissa Lepre, obtive de forma voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do 

PARTICIPANTE para a sua participação neste estudo. 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

Dados sobre a Pesquisa 

 

Título do Projeto: EDUCAÇÃO MORAL E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS NO 

PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Pesquisador Responsável: Camila Parpineli Cavalcante 

Instituição: Faculdade de Ciências – Unesp - Campus de Bauru 

Endereço: Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Vargem Limpa - Bauru/SP - CEP 17033-360 

Telefone: (14) 3103-6000 - Fax: (14) 3103-6000 

Telefone: (14) 3103-6000 - Fax: (14) 99645-7550. E-mail: camila.parpineli@unesp.br 

 

Orientador: Rita Melissa Lepre 
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Instituição: Faculdade de Ciências – Unesp - Campus de Bauru 

Endereço: Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Vargem Limpa - Bauru/SP - CEP 17033-360 

Dados para Contato: Departamento de Educação 

Telefone: (14) 3103-6000 - Fax: (14) 3103-6000. E-mail: melissa.lepre@fc.unesp.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Unesp, campus Bauru 

Endereço: Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Vargem Limpa - Bauru/SP - CEP 17033-360 

Dados para Contato: Departamento de Educação 

Telefone: (14) 3103-9400.  E-mail: cepesquisa@fc.unesp.br 

Anexo 04 – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido - TALE 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/CAMPUS BAURU 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

(Para crianças de 7 a 10 anos - COMITÊ DE ÈTICA EM PESQUISA - CEP) 

 

O termo de assentimento (TALE) não elimina a necessidade de elaborar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que deve ser autorizado e assinado pelo responsável ou 

represente legal do menor. 

 

Você está está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “EDUCAÇÃO MORAL E A RESOLUÇÃO 

DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL”, coordenado 

pela professora Camila Parpineli Cavalcante. Seus familiares permitiram que você participe. 

O objetivo da pesquisa é verificar o que vocês pensam sobre valores humanos, certo e errado e como 

agiriam em determinadas situações. 

As crianças que participarão desta pesquisa tem a mesma idade que você. 

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema 

se você desistir. 

A pesquisa será feita na escola______________________________________________, no 

horário normal de aula, onde os alunos participarão de rodas de conversas, contação de histórias sobre 

valores e virtudes, exibição de filmes, jogos de regras, trabalhos em grupos, brincadeiras e outras 

atividades lúdicas. Os materiais que nos utilizaremos são conhecidos por você e bastante seguros com 

cola, papel, tesoura sem ponta, lápis, canetinha, giz de cera, papéis, brinquedos, etc. Caso aconteça 

algo errado ou que lhe desagrade você pode procurar a professora pesquisadora Camila Parpineli 

Cavalcante para te auxiliar. 

Poderá ocorrer coisas muito boas neste período da pesquisa como união da turma, melhor 

relacionamento entre os seus colegas e você, novas amizades, respeito pelas diferenças, descobrir a 

importância de falarmos a verdade e agirmos corretamente e principalmente em sermos bons em todas 

as nossas atitudes e comportamentos. 

mailto:cepesquisa@fc.unesp.br
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Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falarei a outras pessoas, nem 

darei a estranhos as informações que você fornecer. Os resultados da pesquisa serão publicados, mas 

sem identificar as crianças que participaram. 

Quando terminar a pesquisa os resultados serão entregues para a Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho/Campus Bauru e apresentadas para os seus pais ou responsáveis. 

Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

 

Eu, 

_________________________________________________________________________, aceito 

participar da pesquisa “EDUCAÇÃO MORAL E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS NO 

PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL”, como PARTICIPANTE.  

Entendi como as coisas acontecerão e as coisas boas que podem ocorrer. 

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e 

desistir que ninguém achará ruim ou ficará chateado comigo. 

A pesquisadora tirou minhas dúvidas e conversou com os meus responsáveis. 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da pesquisa. 

 

Bauru, _____ de _______________________de 2020. 

 

 

______________________________                                 

______________________________                                         

 

Assinatura do menor                                                                          Assinatura da 

pesquisadora 

 

Eu, Camila Parpineli Cavalcante, pesquisadora responsável pelo estudo, sob a orientação da 

Profa. Dra. Rita Melissa Lepre, obtive de forma voluntária o Assentimento Livre e Esclarecido do 

PARTICIPANTE para a sua participação neste estudo. 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

 


