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RESUMO 
 
O presente texto é resultado de uma pesquisa de cunho bibliográfico e documental. A investigação é 
fundamentada na teoria piagetiana e tem como intuito contribuir para a reflexão crítica do educador, 
na função de mediador no processo de desenvolvimento moral em sala de aula, especificamente 
para a prévia seleção de obras literárias que possibilitem intervenções planejadas em torno das 
questões morais. Para tanto, foram selecionados dois acervos do PNBE 2012, ou seja, 25 livros 
destinados à Educação Infantil (Pré-escola) e 25 aos primeiros anos do Ensino Fundamental, que 
foram analisados quanto à presença de valores morais, conflitos de valores, relação com as regras, 
responsabilidade objetiva ou subjetiva, sanções e noção de justiça. Após cada análise, elaboramos 
questões que podem iniciar uma discussão moral, verificando quais dos aspectos citados as 
originaram e sua relevância no contexto da história.  Conteúdos morais estão presentes em 64% da 
amostra de livros de Educação Infantil e 72% do Ensino Fundamental, o que nos indica que tais 
obras constituem uma rica fonte para práticas morais. 
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ABSTRACT 
 
The text herein was conceived as a result of bibliographic and documentary research. This 
investigation was based on Piagetian theory and is intended to help educators develop a critical 
view, as mediators for the moral development process in the classroom, regarding particularly the 
preliminary selection of literary work that enables planned interventions around moral issues. For 
this purpose, two collections from PNBE 2012 were selected, consisting of 25 books intended for 
Kindergarten and other 25 for the early years of Elementary Education, which were analyzed 
regarding moral values, values conflicts, relationship with rules, objective and subjective 
responsibility, sanctions and the notion of justice. After each analysis, we elaborate questions that 
could trigger a moral discussion, by checking which of the referred aspects originated them, and 
their relevance in the context of the story. Moral contents are present in 64% of the books for 
Kindergarten and 72% of books for Elementary Education, indicating that such literary works 
constitute a rich source for moral practice. 
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O presente artigo faz parte de uma pesquisa mais ampla, que tem como tema o 

desenvolvimento moral e a literatura infantil. A ideia deste tema surgiu quando, durante o curso 

“Relações Interpessoais e Construção da Autonomia na Escola”, estudaram-se as práticas morais. 

Uma questão diretriz que emergiu foi: é possível o uso das histórias da literatura infantil como 

prática moral? 

A partir dessa questão, passou-se a pesquisar quais seriam as práticas morais e quais as 

histórias da literatura infantil que poderiam trazer contribuições ao professor interessado em 

trabalhá-las não apenas do ponto de vista literário. Quais as reflexões que poderiam gerar e como o 

professor poderia conduzir tais reflexões?  

Dado o grande número e fontes de histórias, decidiu-se por focar os livros que fazem parte 

da Lista do Programa Nacional de Biblioteca na Escola (PNBE) de 2012. Dessa lista, foi extraída 

uma amostra, analisada de acordo com a presença ou não de conteúdo moral: valores, conflitos de 

valores, relação com regras, noção de justiça, responsabilidade objetiva ou subjetiva e sanções. 

A amostra foi escolhida em função de sua disponibilidade nas escolas brasileiras. Muitos 

dos livros ali presentes apresentam, para além da possibilidade de exploração do conteúdo literário, 

a riqueza de valores morais que podem ser aproveitados pelo professor em discussões com os 

alunos. Essa discussão é importante ferramenta que pode se constituir em prática moral. 

As práticas morais são acontecimentos educacionais organizados e rotinizados que dão 

oportunidade aos participantes de vivenciar previamente situações morais críticas, o que permite 

reflexão e o exercício do autocontrole e da autonomia moral. Um dos caminhos para se iniciar uma 

prática moral é partindo-se de produtos culturais, como as histórias da Literatura. Foram 

identificadas pesquisas sobre a participação dos alunos em práticas morais baseadas em narrativas, 

porém encontramos uma oportunidade de investigação no que se refere à escolha do livro e sua 

análise prévia, ou seja, ao momento preparatório que antecede a prática moral em si. 

A questão que organiza esse trabalho pode ser resumida, portanto, da seguinte forma: 

Quais os conteúdos morais que podem ser identificados nos livros de Educação Infantil 

(Pré-escola)3 e primeiros anos do Ensino Fundamental da lista de obras selecionadas do PNBE e 

como o professor pode preparar o trabalho desse conteúdo com os alunos, explorando-o como 

prática moral? 

 

1 REVISÃO DE LITERATURA  

 

1.1 VALORES E VIRTUDES NO CENÁRIO PÓS-MODERNO 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Utilizamos esta nomenclatura pela categorização do PNBE. Segundo o edital do PNBE 2012, a categoria 1 destina-se 
a instituições de educação infantil, etapa creche (crianças de 0 a 3 anos), e a categoria 2 para instituições de educação 
infantil, etapa pré-escola (crianças de 4 e 5 anos) (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012).	  	  	  
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“Para que falar de moral, se não faltasse o amor?”, reflete Comte-Sponville (2009, p. 311), 

referindo-se ao amor Agapé, que define como o amor mais raro, o amor criador, o que renuncia à 

plenitude do ego para dar mais espaço ao objeto amado e que se estende para todos os seres. E daí 

vem a máxima “Age como se amasses” (Ibidem, p. 243). Quando o amor existe, as demais virtudes 

aparecem naturalmente, em decorrência desse amor. Apesar de parecer impossível a um ser humano 

alcançar a plenitude do amor Agapé, caminhar com esta intenção já o transforma em alguém que 

faz o bem. Esta caminhada é a moralidade, que o autor chama de simulacro do amor. Bauman 

(2004) acrescenta: apesar da dificuldade em se amar o próximo, isto é o que consiste no ato 

fundador da humanidade e na passagem do instinto de sobrevivência a qualquer custo para a 

moralidade, que é a sobrevivência da humanidade no humano. 

Hoje, no cenário pós-moderno, torna-se ainda mais difícil a escolha por valores virtuosos.  

Bauman (2004) diz que, apesar da facilidade de conexões humanas, essas são fragilizadas e 

fragmentadas e o compromisso parece ser algo para se fugir. As relações são pautadas no 

utilitarismo e no prazer, ou seja, elas existem enquanto tiverem serventia ou enquanto forem leves e 

descontraídas. Há facilidade de manter-se à parte, de não criar um vínculo mais profundo. 

La Taille (2009) compara esta vida pós-moderna com a de um turista, que não se fixa em 

lugares, ideias, pessoas e projetos, pois eles são passageiros. Tudo é visto aos fragmentos e 

superficialmente, o que leva à cultura do tédio que se forma com a falta de direção e significação 

para a vida. O que necessitamos para sermos virtuosos e felizes – porque felicidade é a excelência 

da alma, como diz Aristóteles (2009) – é uma atitude de peregrino, que aproveita cada trecho da 

jornada como parte importante da busca de sua identidade, sendo que essa é a maneira pela qual a 

vida ganha sentido e significação, baseada em valores sólidos que norteiam nossas escolhas para 

atingir a felicidade. 

Se felicidade é a excelência da alma, e se  a excelência própria do homem é agir 

humanamente, o homem feliz é aquele que faz o bem, ou seja, aquele que é virtuoso.   
 

Virtude, no sentido geral, é poder; no sentido particular, poder humano ou poder de 
humanidade.  É o que também chamamos as virtudes morais, que fazem um homem 
parecer mais humano ou mais excelente, como dizia Montaigne, do que outro, e sem as 
quais, como dizia Spinoza, seríamos a justo título qualificados de inumanos. 
 

[...] A virtude, repete-se desde Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem.  [...] 
ela é o próprio bem, em espírito e em verdade. Não o Bem absoluto, não o Bem em si, que 
bastaria conhecer ou aplicar. O bem não é para se contemplar, é para se fazer.  Assim é a 
virtude: é o esforço para se portar bem, que define o bem nesse próprio esforço. (COMTE-
SPONVILLE, 2009, p. 9).   

 

 E como fazer o bem e ser virtuoso? Guiando as próprias atitudes por valores morais. O 

autor diz que as virtudes são os nossos próprios valores morais, mas encarnados, vividos, em ato 

(2009, p. 10).  



 4 

Aristóteles (2009) já dizia: 
 

É através da participação em transações com nossos semelhantes que alguns de nós se 
tornam justos e outros, injustos [...] 
 

É, portanto, correto dizer que um homem se torna justo realizando ações justas e moderado 
realizando ações moderadas. Ninguém poderá ter a mais remota chance de se tornar bom 
sem realizá-las. Mas a maioria dos seres humanos, em lugar de realizarem atos virtuosos, se 
dedicam à discussão da virtude, imaginando que filosofam e que isso os tornará bons seres 
humanos... (p. 68; 73-74)  

 

O pensamento do filósofo grego, de que é necessário empenho em praticar o bem para nos 

tornarmos bons, caminha junto à afirmação de Piaget (1994), de que só se atinge a autonomia moral 

através da cooperação entre pares. E, como diz Bauman (2004, p. 115), “sem se preparar para a 

possibilidade de fazer escolhas erradas, é difícil haver uma forma de perseverar na busca da escolha 

certa”.  

Dentre as virtudes morais, a Justiça é o horizonte de todas elas, a que rege sua coexistência 

por ser a única absolutamente boa, sem a qual os demais valores – inclusive o amor – deixariam de 

ser valores para serem interesse em favor próprio (COMTE-SPONVILLE, 2009). Tamanha sua 

peculiaridade, foi objeto de estudo para Piaget.   

 

1.2 O JUÍZO MORAL NA CRIANÇA SEGUNDO PIAGET 

 

Piaget mostra em seu livro O juízo moral na criança (1994) como pesquisou a evolução da 

noção de Justiça, apresentando dilemas morais a crianças de diversas faixas etárias.  

Para haver justiça, é preciso que se considere o ponto de vista do outro, o que não é inerente 

ao ser humano, mas sim, segundo Piaget, desenvolvido ao longo da evolução cognitiva e da 

vivência de relações sociais. Inicialmente, a criança não tem estruturas mentais para diferenciar o 

outro de si mesmo. Através de conflitos cognitivos, ou seja, de sequências de assimilações aos 

esquemas anteriormente existentes e de acomodação às condições atuais, desenvolve-se também 

sua moral. Para que a criança tome consciência de si e também do outro, é necessário que tenha 

contato com pares, situação que se difere da relação de coação com um adulto pela desigualdade 

natural de autoridade.  

É nas relações entre iguais que a criança percebe que seu ponto de vista pode ser diferente 

do de outros e se vê obrigada a conciliar seus interesses com os de seus pares, num exercício para a  

justiça.  

No momento em que alguém comete uma falta, Piaget verificou que primeiro se julga o 

outro pelo dano visível, pois é mais difícil compreender a intencionalidade dos atos. A 

responsabilidade objetiva é vista quando o indivíduo julga uma ação conforme o tamanho da 
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consequência do ato, ou se percebe a gravidade de um erro pela punição recebida, fruto da coação 

do adulto. A evolução disso é a responsabilidade subjetiva, possível diante da cooperação entre 

pares, quando se tem a oportunidade de perceber a intenção das ações que estão por trás do ato e 

quando se nota que a falta está, de fato, na quebra do respeito mútuo.  

No que se refere às maneiras de se encarar as sanções, Piaget (1994) verificou que entre os 

menores predomina a ideia de que elas são necessárias e, quanto mais severas, mais eficientes. As 

sanções expiatórias, que são arbitrárias e muitas vezes dolorosas, são consideradas justas e 

necessárias. Aos poucos, esse tipo de castigo não é mais aceito como justo, sendo aceitáveis 

somente as sanções por reciprocidade, em que o autor da falta tem a possibilidade de reparar seu 

erro. Essa necessidade da sanção diante de uma falta é característica da Justiça Retributiva. Há 

também a Justiça Imanente, em que se enxerga a sanção como consequência natural de seu ato, 

vinda de uma entidade divina. Com o avanço da idade e do desenvolvimento moral, a necessidade 

por igualdade parece dar lugar à necessidade de sanções, quando a repreensão e explicação são 

vistas como sendo mais proveitosas. É o que Piaget (1994) chama de Justiça Distributiva. 

No âmbito da prática de regras, Piaget (1994) identificou os seguintes estágios: estágio 

motor, que representa o início da relação com as regras e que se dá por meio de ritualização dos 

esquemas da inteligência motora; o egocentrismo, estágio pré-social que é a transição entre o 

estágio motor e o de cooperação, quando não há percepção do que é subjetivo e objetivo e quando a 

obediência às regras se dá imitando os mais velhos; o de cooperação nascente,  quando a criança 

começa a distinguir seu próprio pensamento do pensamento do outro e passa a cooperar de fato com 

seus pares, estabelecendo uma relação social, porém com o interesse voltado para si; e, por fim, o 

estágio de codificação de regras, quando o interesse se volta para as regras por elas mesmas e a 

criança passa, inclusive, a questioná-las. 

Quanto à consciência das regras, os estágios descritos por Piaget (1994) são: a anomia, 

que é a ausência de regras; a heteronomia, quando o adulto impõe sua vontade à criança e ela 

aceita por medo ou por necessidade de ser bem-vista por ele, dado que suas regras são sagradas e 

imutáveis; e a autonomia, momento em que se toma consciência das regras, que são questionadas 

para, então, serem seguidas, por decisão própria e por mútuo consentimento entre os pares.   

La Taille (2009) diz que as regras, que são uma verbalização clara do que deve ser feito, não 

bastam para tomarmos todas as decisões necessárias. Para isso, temos de buscar os princípios que 

dão origem às regras e agir conforme nossos valores, que por sua vez nem sempre nos são claros.   
 

Às vezes não temos consciência dos valores que movem nossas ações e, nesse caso [...], é 
desejável um trabalho de tomada de consciência. No âmbito moral, mais do que desejável, 
eu diria que essa tomada de consciência é necessária, pois [...] somente temos liberdade se 
somos capazes de fazer escolhas racionalmente embasadas (p. 225). 
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Essas escolhas são as que fazemos após o equacionamento moral, que o autor descreve 

como a identificação, análise e hierarquização das dimensões morais presentes em situações de 

dilema.   

 Sobre a busca pela escolha certa, Tognetta (2009, p. 91) diz que, para Piaget, “o auge da 

personalidade seria a conservação dos valores tidos a partir dos sentimentos ideais”. A autora diz 

que a personalidade é estruturada por meio das representações de si que tem o indivíduo, tanto pelo 

o que ele já vivenciou como pelo o que lhe falta dentre as imagens abstratas que compõem seus 

valores.   

 Essas representações de si são valores que, por sua vez, são investimentos afetivos (LA 

TAILLE, 2009). La Taille resume: para aprender a ser virtuoso, é preciso que se faça um trabalho 

sobre as representações de si e sobre os próprios sentimentos. Mas adverte que isso não significa 

que o aluno deva expor seus sentimentos para que haja reflexão. Deve-se respeitar sua intimidade e 

partir da reflexão dos valores de terceiros para reavaliar os seus próprios. 

Sendo assim, que alternativas tem a escola para possibilitar um trabalho que promova o 

desenvolvimento das virtudes? Dentro de um ambiente sócio-moral cooperativo, as práticas morais 

partindo de histórias da Literatura são uma possibilidade.  

 

1.3 A LITERATURA INFANTIL COMO PRÁTICA MORAL 

 

Segundo Puig (2004), as práticas morais são oficinas educacionais organizadas por meio de  

uma narrativa com sentido aos seus protagonistas, que, rotinizadas, permitem o exercício do 

autocontrole e da autonomia comportamental. Como seus participantes têm a oportunidade de fazer 

uma reflexão prévia sobre situações morais críticas, economiza-se energia no momento de enfrentar 

problemas morais reais e recorrentes. A prática também permite que o sujeito possa formular 

melhores soluções para problemas novos, uma vez que é ritualizado o método de se resolver um 

conflito de valor. 

Tendo em vista diversas opiniões (PUIG, 2004; HERSH, REIMER, PAOLITO, 1984; 

OLIVEIRA, 1994) de que o trabalho para promoção do desenvolvimento moral não deve ser 

encarado como um projeto isolado dentro da escola, mas sim permear toda a instituição e estar 

integrado às suas atividades num ambiente sociomoral cooperativo, a literatura infantil é uma das 

possíveis fontes culturais para as práticas morais.   

Hersh, Reimer e Paolito (1984) acreditam que, quando o trabalho de desenvolvimento moral 

está entrelaçado ao currículo escolar e à realidade dos alunos, o resultado é mais efetivo. Isso 

porque o aluno observa que agir moralmente é uma maneira de viver que pode estar em todo seu 

entorno e isso o leva a sentir-se mais comprometido com sua conduta moral, já que se trata de sua 
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própria vida. Quando um caso é apresentado aos alunos com o único propósito de discutir dilemas 

morais, descontextualizado do currículo escolar ou da realidade dos alunos, o problema perde o 

significado porque eles percebem a artificialidade da situação: 

 
Sería entender mal la obra de Kohlberg decir que lo que enseñamos se debe pasar por alto 
para emplear toda la energía en promover el cambio de niveles a través de la discusión 
moral. Esta interpretación erronea se puede haver dado porque una gran parte de la 
investigación ha puesto el énfasis em los resultados de la técnica que se llama discusión o 
debate moral. El hecho de que esas discusiones tengan entidade es igualmente importante. 
(HERSH, REIMER, PAOLITO, 1984, p. 153) 

 

A leitura compartilhada de livros infantis e sua discussão com pares já é um procedimento 

bastante adotado nas escolas de Educação Infantil. Essas histórias podem desencadear interações e 

trocas de pontos de vista interessantes para o trabalho de formação ética. Seguindo o mesmo 

raciocínio, não se trata de desvirtuar o ensino da Literatura e nem o prazer da leitura para enfatizar o 

debate moral, mas sim mediar as discussões de maneira favorável ao desenvolvimento moral.    

Para que isso ocorra, o preparo do professor é essencial. Hersh, Reimer e Paolito (1984) 

citam diversos cuidados que o educador precisa levar em conta antes de mediar uma prática moral e 

enfatizam que receitas prontas de intervenção não funcionam, ressaltando a importância de o 

professor se conscientizar da necessidade de sua formação teórica, examinar seus próprios juízos 

morais, tomar cuidado para que sua autoridade não iniba as discussões e abrir a mente para crenças 

divergentes. 

A importância da qualidade de mediação do professor pode ser observada no relato que 

Selman (2006) faz da implementação do programa “Voices of Love and Freedom” em algumas 

escolas norte-americanas, que utilizava uma história para iniciar debates morais. No início do 

programa, os pesquisadores se viram diante de uma questão inesperada ao perceberem que não 

bastava terem feito um guia completo para os professores. Alguns se sentiam muito motivados, o 

que resultava num bom trabalho de intervenções, já outros não, inclusive havendo os que não 

acreditavam na metodologia do programa. Então, o estudo foi dividido em duas partes, sendo uma a 

que já estavam realizando junto às crianças, e outra para entender o desenvolvimento profissional 

do professor. Assim, observaram que a combinação das motivações do professor frente à sua 

profissão, aliadas à consciência de seu papel social, às suas estratégias em classe e à sua bagagem 

teórica, favorece a atuação do professor num debate sobre temas sociais e éticos, também por sua 

própria capacidade de olhar sob outras perspectivas, criando uma relação recíproca com os alunos, 

de respeito e confiança. 

Também é papel do professor ter em vista o objetivo primário do trabalho com Literatura 

numa sala de aula, que é o de formar leitores. Ceccantini (2011) alerta que cabe ao mediador de 

leitura fazer uma seleção cuidadosa dos títulos que apresenta às crianças. Porém, isso não significa, 
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de maneira alguma, ater-se a divisões superficiais por faixas etárias, ou deixar-se levar por temas da 

moda. O autor defende ser necessário não ter medo de oferecer às crianças textos literários densos, 

“cuja leitura deixe marcas profundas na personalidade de quem os lê” (Ibidem, p. 119). Defende 

que texto literário é aquele “permeado pelo movimento, pelo sentido dos contrários, pela abertura 

para o outro. É o texto que rompe equilíbrios e faz pensar” (Ibidem, p. 136). 

Essa escolha de uma boa obra literária é imprescindível, mas, se for seguida de um trabalho 

superficial em sala de aula, pode ter seu efeito diluído, como diz Lajolo: 

 
Talvez não se tenha refletido ainda o bastante sobre alguns traços que modernas pedagogias 
e certos modelos de escola renovada imprimiram à educação, principalmente ao ensino de 
literatura. Nesse sentido, urge discutir, por exemplo, o conceito de motivação, porque é em 
nome dele que a obra literária pode ser completamente desfigurada na prática escolar.  
Propor palavras cruzadas, sugerir identificação com uma ou outra personagem, dramatizar 
textos e similares atividades que manuais escolares propõem, é periférico ao ato de leitura, 
ao contato solitário e profundo que o texto literário pede. 
Ou o texto dá um sentido ao mundo, ou ele não tem sentido nenhum. E o mesmo se pode 
dizer de nossas aulas. (2000, p. 15) 

 

Frente a estas questões, pode surgir a dúvida: se é realmente possível conciliar um trabalho 

de formação de leitor literário, que exige o “contato solitário e profundo” com o texto, com o de 

formação ética, que se baseia nas relações interpessoais. A resposta começa a ser delineada pela 

própria Lajolo (2000), quando diz que é no “diálogo” com os alunos sobre suas interpretações, 

vindas de diferentes leituras entrelaçadas com a diversidade de experiências pessoais dentro de um 

grupo, que o professor realiza uma prática significativa. 

Antes desse diálogo, o leitor passa por um momento individual em que reconhece sua 

própria vida diante do texto, como diz Zilberman (2008). Esta reflexão solitária tem como efeito a 

necessidade da socialização dessa experiência: 

 
A leitura estimula o diálogo, por meio do qual se trocam experiências e confrontam-se 
gostos. Portanto, não se trata de uma atividade egocêntrica, se bem que, no começo, 
exercida solitariamente; depois, aproxima as pessoas e coloca-as em situação de igualdade, 
pois todos estão capacitados a ela (p. 24). 

 

Sob o ponto de vista da prática moral, estes diálogos que levam à reflexão também 

acontecem. Hersh, Reimer e Paolito (1984) descrevem quatro tipos de interação que podem 

estimular o conflito cognitivo: o diálogo do aluno consigo mesmo; com seus pares; com o 

professor; e o diálogo do professor consigo mesmo.  

O professor exerce importante papel de mediação de uma prática moral, na criação de 

condições que promovam o desenvolvimento moral. Segundo os autores, nesse processo ele tem 

duas funções principais. A primeira é criar conflitos que favoreçam o desenvolvimento do 
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pensamento dos alunos. A segunda é estimular a capacidade dos alunos de enxergarem outras 

perspectivas além da sua.   

Especificamente pensando no uso da literatura numa prática moral, comentam a respeito da 

importância tanto da escolha do tema como também do nível de desenvolvimento apresentado. A 

Literatura possibilita a estratégia de relacionar os temas morais das histórias com a vida dos alunos.  

O uso de narrativas da Literatura também significa oportunidade de assumir outros papéis e, 

consequentemente, entrar em contato com outros pontos de vista e com diferentes estágios de 

desenvolvimento moral através das ações dos personagens (HERSH, REIMER, PAOLITO, 1984).   

Ceccantini (2011), Lajolo (2000) e Zilberman (2008) concordam que nem todas as obras 

mereceriam ser apresentadas às crianças por sua baixa qualidade literária e por não promoverem a 

reflexão. Benjamin diz que, apesar de se exigir que o livro traga clareza em suas representações, 

isso não pode ser visto como “infantil”, “muito menos aquilo que o adulto costuma considerar como 

tal” (2002, p. 55).  

O mesmo defende Bettelheim (2007), que prefere os contos de fadas em sua forma mais 

autêntica à produção contemporânea. Dentre os vários motivos que enumera para defendê-los está o 

fato de que eles mostram dores, mortes, erros e imperfeições sem a preocupação exacerbada em 

poupar a criança que é encontrada na literatura atual. É referindo-se a esta literatura mais facilmente 

aceita que ele diz: 

 
O problema com parte daquilo que é considerado “boa literatura infantil” é que muitas 
dessas histórias fixam a imaginação da criança no nível que ela já atingiu por conta própria. 
As crianças gostam de tais histórias, mas pouco se beneficiam com elas para além do prazer 
momentâneo.  Não obtêm delas nem conforto nem consolo para seus problemas urgentes; 
apenas escapam provisoriamente deles (Ibidem, p. 188-189). 

 

Em seu trabalho como terapeuta de crianças com perturbações graves, buscou maneiras de 

devolver-lhes uma vida significativa. Primeiramente, vinha a atuação dos pais e de outras pessoas 

importantes à criança. Em segundo lugar, reparou que a herança cultural pode desencadear uma 

motivação nela, desde que transmitida corretamente. E viu na literatura infantil um importante canal 

para sensibilizar crianças pequenas, em especial nos contos de fadas em suas versões originais.   

Segundo seus estudos, as histórias ajudam a criança em seu autoconhecimento, uma vez que 

vê suas próprias angústias sendo vividas pelo personagem. Os exemplos das resoluções tomadas ao 

longo das histórias ajudam a criança a ordenar seus pensamentos e a prever suas próprias atitudes, 

que sempre levam a um futuro feliz, esperança que ela necessita alimentar para superar seus 

problemas reais. Diz que cada criança elege um conto de fada como preferido dependendo do 

momento que está vivendo e das interpretações que faz da história. Assim, defende que não há um 

conto de fadas mais adequado para esta ou aquela faixa etária, mesmo comparando as resoluções 
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adotadas nas histórias com seu estágio de desenvolvimento dos leitores, porque não se sabe quais 

pontos da narrativa podem ter significado para cada criança. 

Bettelheim também inspirou Souza (2005; 2008) em estudos mais recentes sobre as relações 

entre afetividade e inteligência no desenvolvimento psicológico, em que utilizou contos de fadas em 

investigações baseadas na teoria de Piaget. Através de entrevistas clínicas piagetianas com crianças 

de diversas faixas etárias, foram feitas perguntas de interpretação dos contos para estudar o 

desenvolvimento moral. 

Oliveira (1994) também utilizou contos de fadas como ponto de partida para reflexão moral, 

aplicando o método de clarificação de valores de Hersh, Reimer e Paolito (1984). Em 2007, a autora 

apresentou uma pesquisa realizada sob o mesmo método com outras histórias (OLIVEIRA, 2007). 

Ela enfatiza que, para desencadear reflexões morais, é necessário que o livro previamente 

selecionado traga ações de personagens que possibilitem a discussão moral. 

Recentemente, foi feito um levantamento de artigos publicados no Brasil nos últimos 5 anos 

que relacionassem a literatura infantil com a moralidade, baseados na teoria de Piaget. Foram 

encontrados somente os artigos acima citados, evidenciando a escassez de estudos acadêmicos 

sobre o assunto (CAMPOS, 2012). 

Também se destaca o estudo teórico sobre a fidelidade feito por Carramillo Going (2006), 

em que foram analisados psicologicamente os personagens de contos da coletânea As mil e uma 

noites, baseado na teoria de Piaget. 

Em outra linha teórica, Vila Merino (2008), baseando-se em Vygotsky e Bruner, escreveu 

um artigo em que argumenta que os significados dos textos vão além da intenção do autor, pois a 

narração se modifica com as leituras múltiplas dos leitores e de suas variadas vivências. 

Observamos que há semelhanças com nossa abordagem no momento em que defende que, para que 

esta leitura significativa aconteça, é preciso que o texto lido seja interiorizado em seus esquemas 

mentais cognitivos, sociais, afetivos e morais, possível através da qualidade de mediação do 

professor, que não deve antecipar o sentido do texto mas sim estimular a escuta. 

Frente a estas pesquisas, deparamo-nos com uma questão que antecede o momento da 

prática moral com literatura infantil em sala de aula: como se dá o processo de seleção das 

narrativas, tendo como intenção o trabalho com o desenvolvimento moral? Os pesquisadores são 

unânimes sobre a importância da escolha de obras que levem ao debate moral, porém não 

encontramos investigações que auxiliem o educador a identificar nas histórias as oportunidades de 

discussões morais.    

 

2 METODOLOGIA 
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A partir de então, sentimos a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre o processo 

de escolha de uma história para iniciar reflexões morais. Traçamos como objetivo geral desta 

pesquisa a análise de textos da Literatura Infantil do ponto de vista da existência de valores morais, 

relação com as regras, noção de justiça, responsabilidade objetiva ou subjetiva e sanções, 

especificamente pensando no trabalho com crianças de 3 a 6 anos da Educação Infantil.   

O objetivo específico desta investigação é a análise de conteúdo categorial de obras da 

Literatura Infantil selecionadas pelo PNBE 2012 que fazem parte dos acervos das categorias 

Educação Infantil – Pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos, e Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 

através da exploração dos temas citados no objetivo geral.  

 O motivo de se utilizar esta lista como critério para constituição de nosso corpus se deve à 

sua abrangência, por se tratar de livros disponíveis nas bibliotecas das escolas públicas brasileiras.  

O PNBE, Programa Nacional Biblioteca na Escola, foi criado em 1997 pelo FNDE (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação) e visa à distribuição de acervos de obras de literatura e 

outros materiais referentes ao currículo escolar básico. Em 2012, serão distribuídos no território 

nacional 3.485.200 livros entre 86.088 escolas de Educação Infantil e 5.574.400 livros em 115.344 

escolas com Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, abrangendo diversos gêneros literários:	  poema, 

quadra, parlenda, cantiga, trava-língua, adivinha, pequenas histórias, novelas, contos, crônicas, 

peças de teatro, clássicos da literatura infantil, livros de imagens e livros de histórias em 

quadrinhos, etc (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012). 

A seleção de cada categoria se dá de 2 em 2 anos. Em 2012, O PNBE selecionou 2 acervos 

compostos por 25 obras cada para a categoria Educação Infantil – Creche, 2 acervos com 25 obras 

para Educação Infantil – Pré-escola e 4 acervos com 25 obras cada para Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais, totalizando 200 obras. O universo de documentos desta pesquisa, determinado a 

priori, é constituído por 1 acervo de Educação Infantil – Pré-escola e 1 acervo de Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, sendo um total de 50 obras.  

Cada livro foi analisado individualmente na totalidade de seu texto, verificando-se a 

presença ou não de conteúdo moral. Consideramos que uma obra possuía conteúdo moral quando 

apresentava um ou mais dos seguintes aspectos: valores morais; conflitos entre um valor moral e 

outro moral ou não; ações de personagens que demonstrassem sua relação com as regras, no que se 

refere à consciência das regras (estágio motor, egocentrismo, cooperação nascente ou codificação 

de regras) e à prática de regras (anomia, heteronomia ou autonomia); ações de personagens que 

apresentassem responsabilidade objetiva ou subjetiva, aplicação de sanção expiatória ou por 

reciprocidade e que demonstrassem presença de justiça imanente, retributiva ou distributiva; e, por 

fim, se existiam outros temas relacionados à moralidade, educação moral ou às relações 

interpessoais não estudados nesta pesquisa.  
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Utilizamos as 18 virtudes selecionadas por Comte-Sponville (2009) para identificar os 

valores morais encontrados nos textos: polidez, fidelidade, prudência, temperança, coragem, justiça, 

generosidade, compaixão, misericórdia, gratidão, humildade, simplicidade, tolerância, pureza, 

doçura, boa-fé, humor e amor. Sentimos necessidade de investigar também a presença de valores 

não morais enaltecidos na pós-modernidade, mostrados por Bauman (2004) e La Taille (2009), pela 

sua frequente aparição ao longo dos textos analisados.  Dividimos os valores pós-modernos 

encontrados nos seguintes 20 valores: efemeridade; fragmentação; não comprometimento/ 

fragilidade das relações; individualismo/isolamento; autorreferência/ invisibilidade do outro; 

sobrevivência a qualquer custo; dinheiro/ riqueza/ materialismo/ consumismo; utilitarismo; foco no 

resultado; imediatismo; praticidade; honra; fama/ espetáculo; poder; aparência; beleza/ vaidade; 

superficialidade; esperteza e prazer. 

Ao final da análise de cada livro,  foram elaboradas algumas perguntas que poderiam iniciar 

uma discussão com os alunos, de maneira a configurar uma prática moral baseada na clarificação de 

valores (HERSH, REIMER, PAOLITO, 1984). Neste artigo, para exemplificarmos como estas 

questões foram formuladas, citamos algumas das que foram feitas para o livro À procura de Maru. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dois acervos analisados apresentaram um número significativo de obras que possibilitam 

ao professor realizar discussões morais após a leitura do livro. 52% da amostra de Educação Infantil 

(Pré-escola) e 52% da dos anos iniciais do Ensino Fundamental são de livros que possibilitam 

reflexões e trocas que se configuram como prática moral. Nesta pesquisa, tentamos elaborar 

questionamentos que pudessem iniciar uma prática moral levando em consideração todo o conteúdo 

moral encontrado na narrativa, o que nos levou à formulação de perguntas que abordam temas não 

relevantes dentro do contexto da narrativa. Assim, a fim de filtrarmos quais livros realmente 

possibilitam práticas morais significativas, verificamos também se as questões elaboradas 

iniciariam discussões relevantes dentro do contexto da história. Pela menor complexidade da 

narrativa, este filtro não trouxe diferença no que se refere aos livros de Educação Infantil (Pré-

escola): os mesmos 52% dos 25 livros do acervo possibilitam discussões morais significativas à 

narrativa. Já dentre os livros do Ensino Fundamental, o filtro nos mostrou que 44% dos 25 livros do 

acervo apresentaram conteúdo moral que geraram perguntas relevantes para a história. 

Dentre os livros do Ensino Fundamental, analisamos separadamente a obra Contos de Fadas 

(ANDERSEN, 2010), que contém 20 contos de Perrault, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, 

Irmãos Grimm, Hans Christian Andersen e Joseph Jacobs, pela importância dos contos de fadas nas 

pesquisas anteriores citadas na Revisão de Literatura. 70% dos contos possibilitam discussões 
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morais, mas o número se reduz a 45% se levarmos em consideração a relevância das questões 

elaboradas dentro do contexto da narrativa.   

Tabela 1 - Os livros selecionados PNBE 2012 e o conteúdo moral 

 Ed. Infantil  – Pré-Escola 
Acervo 2 (25 obras) 

Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

Acervo 1 (25 obras) 

Ensino Fund.-Anos 
Iniciais - Acervo 1 

(20 contos da obra Contos 
de Fadas) 

Apresenta: Frequência % Frequência % Frequência % 

Conteúdo moral 16 64 18 72 17 85 

Possibilidade de  realizar 
discussões morais 13 52 13 52 14 70 

Valores Morais 14 56 17 68 17 85 

Valores pós-modernos 12 48 14 56 17 85 

Conflito de valores 5 20 8 32 10 50 

Prática de Regras 
(estágio motor, egocêntrico, 
cooperação nascente,  
codificação de regras) 

1 4 3 12 3 15 

Consciência das regras 
(anomia, heteronomia, 
autonomia) 

1 4 4 16 7 35 

Responsabilidade objetiva 
ou subjetiva 0 0 6 24 5  

(objetiva) 
25  

(objetiva) 

Sanção expiatória ou por 
reciprocidade 1 4 5 20 10 

(expiatória) 
50 

(expiatória) 

Justiça imanente, retributiva 
ou distributiva 0 0 6 24 17* 85** 

Outros conteúdos morais 4 16 7 28 3 15 

Importância das perguntas 
elaboradas, no contexto da 
narração 

13 52 11 44 9 45 

	  
* 4 (imanente); 10 (retributiva); 3 (distributiva) 

** 20 (imanente); 50 (retributiva); 15 (distributiva) 

 

Nem sempre a existência de um conteúdo moral numa história possibilita discussões.  

Apesar de 64% dos livros de Educação Infantil (Pré-escola), 72% de Ensino Fundamental e 85% 

dos contos de fadas apresentarem conteúdo moral ao longo da narrativa, conseguimos formular 

questionamentos significativos na narrativa para 52%, 44% e 45%, respectivamente, como já visto. 

Um exemplo de livro que traz conteúdo moral mas no qual não encontramos possibilidade 

de discussão moral é o Como um peixe na água (NESQUENS, 2010), que narra sobre a paixão pela 

água que tem um menino cadeirante. Pode parecer que se trata de um livro para se trabalhar o tema 

de inclusão social, porém a história mostra o prazer e a sensação de movimento que a água 
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proporciona ao protagonista, que prefere a piscina pública em dias de chuva, pois assim é maior o 

espaço que tem para nadar. 

Para se identificar o potencial de uma história como fonte de prática moral, uma análise 

cuidadosa é necessária. Sobre os contos O gato de botas (ANDERSEN, 2010, p. 50-59) e João e o 

pé de feijão (Ibidem, p. 251-263), Bettelheim (2007, p. 18) diz que “a questão nesses contos não é a 

moralidade, mas sim a certeza de que uma pessoa pode ter sucesso”, porém, numa prática moral, as 

próprias atitudes não virtuosas dos personagens, como trapaça e roubo, podem gerar reflexões sobre 

hierarquização de valores. Nessas histórias, os ogros, conhecidos por comerem crianças, são os que 

sofrem as ações dos protagonistas: o Gato de Botas engana, rouba e come o ogro; João aproveita-se 

da boa-fé da ogra, rouba a casa do ogro e o mata no final. Ao nos colocarmos no lugar dos ogros, 

refletimos sobre a validade de sucesso obtido por tais meios, ou mesmo por outros que são 

socialmente mais aceitos na pós-modernidade e que também prejudicam o outro. 

Devemos salientar que nosso estudo, baseado na linha de Piaget e seus seguidores, difere da 

pesquisa psicanalítica de Bettelheim (2007) nos seus objetivos. O objeto de nossa investigação é o 

potencial das histórias em iniciar debates que favoreçam o desenvolvimento moral, por meio de 

discussões entre pares e com o professor, em práticas morais. 

Nas pesquisas anteriores, citadas na Revisão de Literatura, percebemos a preferência pelo 

uso dos contos de fadas como fonte cultural para estudos sobre moralidade e literatura infantil. 

Assim mesmo, através da análise destes dois acervos do PNBE 2012, vimos que as obras 

contemporâneas também podem ser frutíferas nas práticas morais. Em À procura de Maru 

(YAMAMOTO, 2009), Takeru é um menino, dono do cachorro Maru, que brinca no quintal até que 

quebra o talo de uma flor que o garoto plantou. Takeru se irrita e agride Maru verbalmente. 

Aproxima-se uma tempestade e Takeru percebe que Maru havia sumido. Arrependido e muito 

preocupado, sai à sua procura, desobedecendo a mãe. Quando retorna, a mãe docemente o lembra 

de sua proibição e lhe mostra Maru, que havia retornado à casa.   

Esta  história pode iniciar discussões sobre valores, consciência de regras, justiça e sanções. 

Uma pergunta como “Takeru ficou bravo com Maru ao ver que ele quebrou o talo da planta dele.  

O cachorro mereceu a bronca? Por quê?” pode trazer reflexões que favoreçam o desenvolvimento 

da responsabilidade subjetiva, ou seja, com atenção à intenção e não ao fato perceptivo. E, ao 

questionar “A mãe de Takeru o proibiu de sair de casa porque uma tempestade se aproximava.  

Mesmo assim, ele saiu de casa para procurar Maru, desobedecendo sua mãe. O que ele fez é 

correto?”, também se pode favorecer tal desenvolvimento, além da reflexão sobre  consciência das 

regras: o menino preferiu ceder à compaixão e procurar o cachorro, desobedecendo a mãe, numa 

atitude autônoma. E, se durante a prática moral surgir um indício de heteronomia como o possível 

comentário “O que ele fez é correto, porque a mãe não deu bronca”, mais uma oportunidade de 



 15 

mediação aparece, levantando-se a questão: “E se a mãe dele tivesse dado bronca, o que Takeru fez 

teria sido errado?”. 

Tal discussão não é possível em Chapeuzinho Vermelho, de Grimm (ANDERSEN, 2010, p. 

145-152), que traz uma situação de relação com as regras cuja discussão significaria um reforço da 

heteronomia. Chapeuzinho desvia do caminho por falta de temperança, para sentir o prazer de 

apreciar a beleza da mata; ela pensou em levar flores para a avó, mas não foi por generosidade que 

ela se distraiu; se ela obedecesse, tudo correria bem, mas, como ela desobedeceu, o lobo a comeu.  

Supondo uma pergunta semelhante à que fizemos em À procura de Maru (YAMAMOTO, 2009), 

“Chapeuzinho desviou do caminho e desobedeceu à sua mãe. O que ela fez foi correto?”, as 

discussões prováveis giram em torno de que o correto é a obediência à mãe, ou seja, significariam 

reforçar a heteronomia.   

Dos conteúdos morais levantados nesta investigação, os valores morais são bastante 

representativos (Tabela 1), inclusive como origem de debates, aparecendo em  56% dos livros de 

Educação Infantil (Pré-escola), 68% dos de Ensino Fundamental e 85% dos contos de fadas 

(ANDERSEN, 2010).  Praticamente em todos os livros que apresentaram possibilidade de realizar 

discussões morais, os valores, sejam eles apenas enunciados ou dentro de um conflito de valores, 

representaram fonte para desenvolvimento de possíveis perguntas em uma Prática Moral (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Origem das perguntas elaboradas na pesquisa, visando à Prática Moral 

 
Ed. Infantil –  
Pré-Escola  

Acervo 2 (25 obras) 

Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

Acervo 1 (25 obras) 

Ensino Fund.-Anos Iniciais  
Acervo 1(20 contos da obra 

Contos de Fadas) 
Apresenta: Frequência % Frequência % Frequência % 

Possibilidade de  realizar 
discussões morais 13 52 13 52 14 70 

Origem das perguntas possíveis para trabalho de Prática Moral: 
 

Valores presentes  
(morais e/ou pós-modernos) 12 48 13 52 14 70 

Conflito de valores 4 16 9 36 9 45 

Prática de Regras 1 4 3 12 2 10 

Consciência das regras 1 4 4 16 3 15 

Responsabilidade objetiva ou 
subjetiva 0 0 3 12 2 10 

Sanção  1 4 5 20 3 15 

Noção de Justiça 0 0 5 20 5 25 

Outros conteúdos morais 4 16 3 12 2 10 
 

Não só verificamos a existência de valores morais, como também de valores não morais que 

se fortaleceram na pós-modernidade (Tabela 1). 48% dos livros de Educação Infantil (Pré-escola), 
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56% dos de Ensino Fundamental e 85% dos contos de fadas (ANDERSEN, 2010) trouxeram tais 

valores pós-modernos, aproximando-se muito do número de aparições de valores morais.   

Beleza e riqueza, por exemplo, tão almejadas na pós-modernidade, o são também nos contos 

de fadas, anteriores a este período em que vivemos, inclusive como recompensa por atos morais.  

Em A Bela e a Fera (ANDERSEN, 2010, p. 97-118), Bela age com amor e compaixão pela Fera, 

que se transforma num lindo príncipe, vai morar em seu castelo, e dinheiro nunca mais falta à sua 

família. A preocupação em não aumentar a importância desses valores frente aos valores morais 

deve estar presente na preparação da Prática Moral.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desta pesquisa mostram que os acervos fornecidos pelo PNBE 2012 

possibilitam trabalhos de desenvolvimento moral por meio dos livros disponíveis nas escolas 

públicas, desde que haja preparo dos educadores. 

A Literatura Infantil pode funcionar como boa fonte para práticas morais, com discussões 

que promovem o desenvolvimento moral, porém é fundamental o preparo do professor para realizar 

esta mediação. De maneira alguma basta que ele tenha em mãos um questionário com perguntas 

preestabelecidas. É necessário que ele tenha forte embasamento teórico e preparo de maneira que 

saiba conscientemente quais intervenções pode fazer para promover o desenvolvimento da criança 

rumo à autonomia moral.   

Saber identificar e selecionar oportunidades de iniciar debates morais, dentro das histórias 

da Literatura Infantil, igualmente requer que o professor tenha sólidos conhecimentos sobre o 

desenvolvimento moral. De outra maneira, torna-se impossível a análise dos livros e a preparação 

de questões para uma prática moral que efetivamente auxilie na clarificação de valores.  

Do ponto de vista literário, é imprescindível que o professor seja também leitor crítico, a fim 

de oferecer obras de qualidade aos seus alunos, uma vez que a possibilidade ou não de provocar 

discussões morais não pode ser usada, absolutamente, como critério para avaliar a qualidade 

literária de uma obra. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa, bem como todo o processo de análise das obras, nos 

trouxeram outras reflexões e questionamentos que não competem a este artigo, ficando aberta, 

assim, a possibilidade de novas discussões. 
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